leder
Leder
festningsverker som sier at det er
stengt, og adlyde Jesus sine ord
om å gå med evangeliet.

 leser
Kjære
Jeg opplever at dette er tiden for
en ny bølge av vekkelse over vår
nasjon. Den vil være den første
av ﬂere bølger som kommer til å
skylle inn over vår nasjon og så
videre ut i Europa. Herren har
kalt sine barn til å være hans
tjenere i disse bevegelsene, men
hver enkelt av oss må være villig
– villig til å gi avkall på det gode
for å gi seg helt til det beste. Det
beste vil si det som Gud har. Gud
vil vekkelse – vil vi?
Den 9. september hadde vi
”Forløsning av Rikets frø” på
profetsenteret i Øvre Eiker. På
denne konferansen opplevde vi
at Den Hellige Ånd gav mange
av oss fødselskraft for de Rikets
frø som hadde blitt plantet
inn i våre hjerter for frelse for
familiemedlemmer, helbredelse
og forløsning av tjeneste for å nå
ut med dobbel salvelse.
Flere av oss har vært i
fødselsbønn, og vi ser nå den
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første frukten av gjennombrudd
ved at familiemedlemmer
blir frelst og helbredet. Vi ser
også at det er svært åpent for
kraftevangelisering ute på gater
og streder. Jeg tror at mange
lengter etter Faderens kjærlighet
men søker andre kilder enn
Jesus Kristus, fordi vi ikke er
tilgjengelige der ute hvor folk
er, eller ikke virker i Den Hellige
Ånds kraft.
Nå er det gjennombrudd og
forløsning for evangelisering
med kraft til frelse, tegn og
under. Det at vi sier at ”folk er
stengt for evangeliet” er en løgn
som passer det at vi kanskje er
åndelig late. Festningsverket
sitter mellom våre ører, og det
må vi nedkjempe ved at vi heller
bruker de anledninger vi har til å
forkynne evangeliet. Vi må heller
begynne å bekjenne at det er
åpent for evangeliet i familien,
på arbeidsplassen eller ute på
markedsplassen. Vi må rive ned

Selv har jeg ved noen
anledninger denne høsten vært
ute på gata og evangelisert, ved
å bruke den profetiske gaven
for å åpne menneskers hjerter
for evangeliet. Jeg har ikke fått
et eneste nei fra dem jeg har
spurt om jeg kan be for dem.
De har rukket ut sin hånd og jeg
har holdt den mens jeg bad og
profeterte utenfor banken eller
dagligvarebutikken. Så har jeg
spurt dem om de kjente seg
igjen i bønnen og profetien, og
alle har nikket erkjennende og
følt at Herren har talt inn i deres
livssituasjon.
Jeg ønsker å oppmuntre deg til
å riste av deg støvet, omvende
deg fra denne synd av åndelig
latskap, ta Guds ord på alvor
og tro Gud for at du kan bety
forskjellen for menneskers
endemål – himmel eller helvete.
”Det er en himmel å vinne og et
helvete å unnﬂy.”
Abonnement 2010
Vi sender denne gangen med
giro med abonnementsprisen
for 2010. Vi håper at du fornyer
abonnementet ved å innbetale
kr 310 innen utgangen av
desember. Vi ønsker deg også
velkommen til å så inn et beløp
til vårt nye lokale for Menigheten
24/7 og Utrustningssenteret 24/7.
Tusen takk for at du ønsker å
stå med oss for innhøstning og
utrustning!

Gjennombrudds
Paul Keith Davis

Fredag 24. mars, idet Bob
(Jones, red. anm.) forberedte
seg på å be, gikk han
umiddelbart inn i en Apg10:10type av henrykkelse. Idet
besøkelsen tok til, så Bob det
som så ut til å være tolv ordinære
”menn” som nærmet seg. Selv
om de hadde fremtreden eller
skikkelse som menn, visste
han at de var engler. Den
som sto fremst, tjente som
talsmann for gruppen. Denne
sa han het ”Gjennombrudd”
og at han nå var blitt utsendt
til USA. I omtrent 30 minutter
ﬁkk Bob høre om historiske
nedtegnelser
av
tidligere
vekkelser som skjedde til
Guds ære. Nevnte engels jobb
er å løse ut gjennombrudd og
oppvåkning for å initiere en
bølge av innhøstning ved å få
bort alle hindre for Guds planer
mens de andre englene samler
inn høsten.
Bob

Jones

ﬁkk

i

denne

Christian Fellowship i Albany,
OR. Denne vidunderlige og
blomstrende menigheten hadde
ekspandert fasilitetene sine
til et 1500-seters auditorium.
Mange av våre tjenestevenner
hadde akseptert invitasjonen
til å delta i dens innvielse.
På grunn av en forpliktelse
på Østkysten rett før i denne
oktoberuken, var vi ikke i
stand til å delta i den innviende
gudstjenesten som begynte på
torsdag.
Fredag 17. oktober ankom
Wanda og jeg ﬂyplassen tidlig
for å foreta reisen tvers over
nasjonen og til Albany for å
komme sammen med våre
venner Bob Jones, Bobby
Conner, Don og Christine
Potter og andre som allerede
involverte seg i gudstjenestene.
Den dagen i sin helhet ble
tilbrakt i ﬂy og på ﬂyplasser.
Det var ikke en positiv åndelig
atmosfære. Denne dagens

” Svaret kom øyeblikkelig og
empatisk. Ånden sa: ”De er
engler som samler.”
åpenbaringen
vite
at
nåværende idrettsarenaer ikke
er tilstrekkelige til å holde den
kommende vekkelsen så snart
den er fullt manifestert. Denne
åpenbaringen
er
spesielt
betydningsfull for meg ettersom
den direkte relaterer til et ord
som vi har delt utover i Kristi
kropp siden oktober 2003.
Engler som samler
Høsten 2003 var Wanda og
jeg blitt invitert til å delta i
en
innvielsesgudstjeneste
hos vennene våre i Vineyard
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hendelser forberedte meg
sikkert og visst ikke for det
som skjedde det øyeblikket jeg
tok skrittet inn i helligdommen
den fredagskvelden.
Veldig ofte har vi en feilaktig
forestilling om at vi må tilbringe
utvidede perioder i bønn og
faste for at Herren kan snakke til
oss på klare og konsise måter.
Naturligvis er det en god måte
å posisjonere seg framfor Guds
trone for å høre fra ham. Ikke
desto mindre velger Herren

også å tale på måter som noen
ganger overrasker oss. Den
møye Johannes hadde med
spørsmål i sitt enkle liv på øya
Patmos gjorde med sikkerhet
åpenbaringene hans enda
mer meningsfylte. Johannes’
åpenbaringer er klart noen av
de mest dyptgående som noen
gang er betrodd mennesket,
men prinsippet er det samme.
Herren vil ofte tale til oss midt
i en storm, mens vi er i stor
prøvelse eller til og med etter
en lang dag med ﬂyreising.
En sjokkerende åpenbaring
På grunn av mengden tid det
tok oss å foreta reisen, hadde
gudstjenesten allerede begynt
da vi ankom. Don Potter
ledet tilbedelse og lovsang,
og folket var fullt engasjert i
gudstjenesten. Idet sidedøren
ble åpnet for oss, tok jeg
mitt første steg inn i det nye
auditoriet. Øyeblikkelig, med det
første steget, så jeg både den
naturlige og den overnaturlige
verden på samme tid. Selv
om de naturlige øynene mine
fortsatt så folk mens de tilba,
var de åndelige øynene mine
åpne så jeg ﬁkk se Åndens
verden. Jeg så klart, med åpne
øyne, engler som sto fra ett
hjørne av bygningen og tvers
over bakdelen til det andre
hjørnet.
Hver engel så ut til å være
rundt seks til sju fot høy. De sto
omtrent seks fot fra hverandre,
og hver av dem bar en hvit
kjortel som rakk til føttene.
De hadde alle blikket på
podiet mens Don Potter ledet
tilbedelsen. Noen hadde gyllne
belter som lot til å være laget
av et tauliknende materiale,
og andre hadde gyllne skjerf
av nøyaktig samme farge som
lå til pryd over brystet deres.
Ansiktet deres var fylt av

svekkelse
medfølelse og omsorg. Noen
av himmelens hærskare har
en morsk og overveldende
framtoning, men disse virket
ømhjertede og kjærlige. Til å
begynne med strevde jeg med
å ﬁnne de rette ordene for å
skildre framferden deres.
Endetidsforsørgelse
Det første spørsmålet mitt
var ”hvem er de.” Svaret kom
øyeblikkelig
og
empatisk.
Ånden sa: ”De er engler som
samler.” Etter det jeg visste
hadde jeg aldri hørt det uttrykket
før. Engler som samler var en
helt ny åpenbaring for meg.
Idet jeg fant stolen mitt ved
siden av pastoren, meldte jeg
fra til ham om at det var engler
som sto langs baksiden av
menigheten hans. Han spurte
hva slags engler, og fast og
myndig svarte jeg at de er
engler som samler, selv om den
frasen ble gjort kjent for meg
bare noen øyeblikk tidligere.
Jeg trengte et skriftsted for
å bekrefte utsagnet mitt til
pastoren.
Lykkeligvis
var
jeg i stand til å oppdage den
bibelske
stadfestelsen
av
denne realiteten i Matt13.
Matt13:37-43
har
direkte
innvirkning
på
de
siste
tiders generasjon og gir
konturen av vår forsørgelse
til
endetidskonfrontasjonen.
Jesus sa dette i dette avsnittet.
Det er en klar kontur av den
åndelige konﬂikten som vil
ﬁnne sted i dagene som
kommer umiddelbart forut for
hans gjenkomst.
I Matt13 gir Herren den følgende
tydningen som involverer den
siste tids generasjon og sier:
“Han svarte og sa til dem: “Den
som sår det gode såkornet,

er Menneskesønnen. Åkeren
er verden, det gode såkornet
er rikets barn, men ugresset
er den ondes barn. Fienden
som sådde det, er djevelen.
Høsten er tidens ende, og
høstarbeiderne er englene.
Som når ugresset blir samlet
sammen og brent på ilden,
slik skal det være ved denne
tidens ende. Menneskesønnen
skal sende ut englene sine,
og de skal samle sammen
og ta ut av riket alt som er til
anstøt og dem som driver med
lovløshet. Og de skal kaste
dem i ildovnen. Der skal det
være gråt og tenners gnissel.
Da skal de rettferdige stråle
som solen i sin Fars rike. Den
som har ører å høre med, han
må høre!”” Matt13:37-43

på oppdrag til en nasjon eller
region med Guds mandat:
Uansett hva motstanden var,
ble alle hindringene fjernet
gjennom ”Gjennombrudd” slik
at en innhøstning av sjeler
kunne oppnås. Det er modellen
for disse kommende dagene
og for vår lovte innhøstning.

Bibelen uttaler med klarhet at
åkeren som Herren har sådd
godt såkorn i, er verden. Den
som sår det gode såkornet
er
Menneskesønnen.
Såkornet som han overfører
er Kongerikets barn. Herren
Jesus selv sier tydelig at
det ﬁns en hærskare av
engler som er utpekt for
endetidsgenerasjonen som vil
arbeide kollektivt med Guds
folk i arbeidet med denne siste
dagers innhøstning.

De som blir brukt på mest
framstående måte i denne
oppsettingen av Guds plan, vil
ikke rose seg av visdommen
sin eller hva de får til, men
av å kjenne Herren fortrolig.
Jer9:23-24 sier om dette:

Engler som samler vil ikke bare
samle hveten i låven, men
også ta bort snublesteiner som
griper forstyrrende inn for Guds
kongerikes blomstring. Dette
er den åndelige forsørgelsen
som Bob så i sin opplevelse.
Hovedengelen
sørget
for
gjennombrudd mens de andre
samlet inn høsten.
Bobs syn fortsatt
Bob Jones ﬁkk videre innsikt
i hvordan Benson Idahosa
(gikk hjem til Herren i 1998,
red. anm.) ofte ble utsendt

Bob ble fortalt at alt han
observerte i dette synet, var
en profeti. Så spurte engelen
ham: “Hva ser du?” Bob svarte
at deres framtreden virket
så ordinær. Responsen fra
“Gjennombrudd” var “nettopp”.
”Vi kommer til å arbeide med
vanlige mennesker som fullt
ut har overgitt ånden, sjelen
og kroppen sin til Herren,” sa
han.

”Den vise skal ikke rose seg
av sin visdom, den mektige
skal ikke rose seg av sin makt,
den rike skal ikke rose seg
av sin rikdom. Men den som
roser seg, skal rose seg av
dette: At han har forstand og
kjenner meg. Jeg er Herren
som utøver miskunnhet, rett
og rettferdighet på jorden. For i
alt dette har jeg velbehag, sier
Herren.”
Det er Herrens vilje i denne
perioden å til fulle mobilisere
Kristi kropp inn i sin funksjon
som Guds mellomledd på
Jorden. Det fremste ansvaret
til den femfoldige tjenesten er
å utruste Guds folk til å gjøre
tjenestens arbeid. Selv de
svakeste blant oss skulle være
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så edle og seierrike som den
store tilbedende krigeren,
kong David (Sak12:8).
Beveg dere, beveg dere,
beveg dere
Gjennombrudd ropte deretter:
”beveg dere, beveg dere,
beveg dere!” Av dette visste
Bob at det ville være minst
tre store ytringer av denne
åndelige dynamikken som
snart skulle ﬁnne sted. Det
uttalte også vårt direktiv om
å bevege oss i tro på jorden
for å samarbeide i Ånden med
denne himmelske hærskaren.
Dette er en endetidsstrategi
som skal bli benyttet nå.
Det rådende skriftstedet til
bruk i dette oppdraget er
Matt10:7-8, som erklærer:
”Og når dere går av sted, skal
dere forkynne og si: Himlenes
rike er kommet nær. Helbred
syke, rens spedalske, vekk
opp døde, driv ut demoner!
For ingenting har dere fått det,
for ingenting skal dere gi det
videre.”
Dette
vil
være
en
innhøstningssesong,
en
innhøstning av sjeler og en
innhøstning av løfter. Det vil
ikke komme av bare at ord
blir uttalt, men også med kraft.
Det er mønsteret til den tidlige
menigheten og det som vi ser
demonstrert i livet og tjenesten
til Benson Idahosa.
I 2Mos23 lovte Gud å sende
en engel foran Israel for å
overvinne enhver ﬁende og
befeste dem i løfteslandet.
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Lydigheten deres til Ordet
forsikret seieren deres og
gjorde Herren fri til å fjerne
sykdom fra deres midte. På
liknende måte vil en bølge av
helbredelse ledsage denne
nådetiden som vi nå trer inn i.
Å kjenne timingen
Tilstedeværelsen av disse
englene vil være veldig likt det
åndelige tegnet som ble gitt
kong David i hans strid med
ﬁlistrene i 2Sam5. Da David
spurte Herren om guddommelig
strategi og nøyaktig timing,
løste Herren ut gjennombrudd
for å dirigere all motstand til å
gi en fullstendig seier! Skriften
vektlegger at:
”Så dro David til Ba’alPerasim, og der slo David
dem. Han sa: ”Herren har
brutt igjennom ﬁendene mine
rett foran meg, slik som vann
som fosser igjennom (eng.
overs.: ”lik gjennombruddet
av vann”). Derfor kalte han
dette stedet Ba’al-Perasim
[gjennombruddets mester].”
Seier oppnås i åndeverden
først, og blir så manifestert
i den naturlige verden. I
fortsettelsen av dette profetiske
scenario forteller Bibelen
oss at David visste å bevege
seg mot ﬁendene sine når
han skjelnet at vinden blåste
blant balsamtrærne. Følger vi
det eksemplet, vil vi lære på
denne dagen å samarbeide
med Herrens timing når vi
skjelner Guds vinder, englene
hans, som beveger seg på
våre vegne. Det vil være
samarbeid mellom himmel

og jord i denne kraftfulle
dynamikken. (Hebr1:7)
Til slutt, da Bob igjen ble
spurt hva han så, virket
det som den eneste andre
dynamikken i synet som Bob
kunne oppfatte, var engelens
vennlige framferd. Det i
seg selv er også en profeti.
Endetidsmenigheten vil lære
å samarbeide fullt ut med den
åndelige hærskaren som er
utpekt for oss slik venner lærer
å jobbe unisont sammen med
sine nærmeste venner.
Det er vårt ansvar å nøyaktig
følge Den Hellige Ånds
lederskap for å fullt ut aktivisere
enhver åndelig dynamikk og
ressurs som er gitt oss. Vi
løser ut på jorden det som vi
skjelner i Ånden.
Judas tvillinger
Den
siste
skriftstedhenvisningen Bob ﬁkk
i besøkelsen, var 1Mos38:2730. I dette avsnittet oppdager
vi fødselen av Judas tvillinger.
Budbringeren la vekt på den
profetiske betydningen av
navnene som ble gitt disse
barna som en liknelse/bilde.
Perez= Brudd
Zarach=daggry/stigning
Skal vi være kvaliﬁsert til å
bli brukt i denne åndelige
bevegelsen, må vi besitte
frimodighet og besluttsomhet.
Det ville være et brudd for oss
å legge hendene på denne
oppgaven for så å trekke dem
tilbake. I følge Hebr10:37-39:
”For enda er det bare en liten

stund, og så kommer han
som skal komme, og han skal
ikke dryge. Men den som er
rettferdig, skal leve av tro.
Men hvis noen drar seg unna,
har min sjel ikke behag i ham.
Men vi tilhører ikke dem som
drar seg unna til fortapelse,
men til dem som tror til sjelens
frelse.”
Vi kan ikke være blant dem
som drar seg unna på grunn
av motstand eller frykt,
men heller blant dem som
presser framover for å se
gjennombrudd oppnådd.
En bekreftende besøkelse
Som en endelig bekreftelse
på
denne
åpenbaringen
besøkte Herren også en
venn av oss mens han var
i Nigeria i 2004 med den
samme åpenbaringen. På
det tidspunktet jeg skrev vårt
nyhetsbrev for mars 2004
som ga konturene av “engler
som samler”, hadde vår
venn pastor Randy Demain
akseptert en invitasjon til
å delta på en misjonstur til
Nigeria.
Mens
han
var
i
et
utendørsmøte, så Randy
på mens Den Hellige Ånd
utførte så å si hver eneste
manifestasjon vi leser om i
Apostelgjerningene. Mektige
mirakler, tegn og under fant
sted i dette møtet. Mange sjeler
kom inn i Guds rike gjennom
den demonstrasjonen av
hans Ånd.
Den kvelden da Randy kom
tilbake til rommet sitt, ﬁkk han
ikke sove for bare begeistring,

og bestemte seg for å helt
enkelt tilbe Herren. Idet han
gjorde det, hørte han en
hørbar stemme spørre: “Jeg
har en gave til deg – vil du ta
imot den?”
Ganske overraskende på
ham var det Herren som
spurte om han var villig til å
akseptere en åndelig gave.
Da han ga en bekreftende
respons, oppfattet Randy
med sine åpne øyne engelen
som Herren ønsket å utpeke
for ham. Navnet hans var
”Gjennombruddsvekkelse”.
Herren gikk videre med å
forklare for Randy at denne
engelen hadde blitt utpekt
for Benson Idahosa fram
til hans død i 1998. Herren
delte hvordan Gjennombrudd
fjerner snublesteiner slik
at Guds folk kan be til
innhøstningens Herre og
høste en rikelig innsamling av
sjeler.
Dette ble forklart for Randy
i besøkelsen før han vendte
hjem igjen og faktisk leste
nyhetsbrevet vårt som ga
konturene for akkurat denne
endetidsstrategien.
De
siste to årene har Randy og
jeg delt åpenbaringen som
legger grunnarbeidet for en
vekkelsesbølge. Vi tror at
dette vil være en innhøstning
av innhøstningsarbeidere.

eneste tingen han gjør, men
den er bestemt en vital del.
Vår rolle er å fortsette å
etterstrebe enkelheten og
renheten i innvielse til Kristus
Jesus og bli bønnens menn
og kvinner. Dette bemyndiger
den åndelige hærskaren til
å stride på våre vegne i den
åndelige verden for å oppnå
bemerkelsesverdige seire til
Herrens ære.
Det ﬁns et åndelig prinsipp
som sier at der det onde er i
overﬂod, er nåden enda mer
i overﬂod. Det er tydelig at
nasjonen vår (USA, overs.
anm.) er i trøbbel. Ikke desto
mindre strekker Herren ut en
utrolig anledning for sin store
nåde. Vi må omfavne enhver
guddommelig mulighet og
benytte disse utrolige gavene
som blir gitt oss i dette
avgjørende øyeblikket.
Gjengitt med tillatelse fra Paul Keith
Davis
(www.whitedoveministries.
org). (Artikkelen er noe forkortet og
redigert.)

Å omfavne muligheten vår
Vi har kommet til et
“tidens
fylde”-tidspunkt
i
kirkehistorien.
Guds
endetidsplan blir satt i gang.
Naturligvis er ikke dette den
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Mine Elskede
av Graham Cooke
Himmelen er ikke bankerott,
og jeg er ikke ustadig eller
lunefull når jeg gir. Jeg er
helhjertet og uforanderlig i
min kjærlighet til deg.
I all min befatning med
deg søker jeg din vekst,
og en økning av dybde og
modenhet. Jeg strekker ut
omstendigheter fordi jeg
strekker ut (øker) troen din.
Jeg er ute etter å vise deg
mer av hvordan jeg tenker,
og utvikle deg til å vandre på
mine stier og kjenne mine
veier.

Du ble kalt til nettopp den
hensikt at du skulle få arve
en velsignelse. Velsignelsen
avhenger av din
posisjonering framfor meg.
I alle ting underviser jeg
deg hvordan du kan være
Gud-bevisst på alle dine
veier. Det å utvikle viljen
din i underordning under
min forøker stabiliteten din,
forstørrer kraften din og
forsterker troen din.

Guds løfter – vår tro, vilje
og posisjonering
Se alltid mot meg. Jeg er
den Far som aldri forandrer
seg. Du er førstegrøden
min til meg selv. Alt jeg gjør
med deg og for deg, skjer
gjennom sannheten og ved
utøvelsen av min vilje.

Gud er ikke sent ute
Det er forskjell på det å
være sen og det å være
tålmodig. Din Far er ikke
sen, men venter tålmodig på
den rette tiden og den rette
veksten.

Lev på samme måte som
jeg gjør. Elsk sannheten,
og se at viljen er det beste
kjøretøyet på veien til
mottakelighet. Ikke tillat
følelsene dine å ta over
styringen, for de vil gjøre
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opprør mot troen. Viljen din
samarbeider med troen og
venter tålmodig på at løftet
skal bli oppfylt.

Etter hvert som du lærer å
motta løftene mine, så vit at
jeg vil ha deg til å lære mye
mer enn det å motta ting.
Jeg lærer deg om posisjon,
det å bruke viljen og det
å lære tålmodighet og bli
strukket.

Det er gjennom tro og
tålmodighet du vil arve
løftene. Jeg er helhjertet for
deg innenfor den prosessen
jeg har angitt for deg i dine
nåværende omstendigheter.
Gud vet hva som er best
Prosessen er stien. Følg
den og ﬁnn meg. Jeg er
ikke langt borte fra deg.
Vandre på den måten jeg
lærer deg. Alle ting virker
alltid i din favør. Favør
kan være umiddelbar eller
komme med tiden, etter den
tidsrammen som jeg har satt
for deg i denne pågående
fasen.
Slapp av. Hvil i meg. Jeg
vet hva som er best. Lær
prosessen av hvordan jeg
ønsker å gi til deg i denne
perioden. Da vil alt komme
til deg, og alle ting vil tilfalle
deg, slik jeg har rådsluttet.
Din kjærlige Far
(«A letter from your Loving Father» – fra
boken «The Language of Promise» av
Graham Cooke. Oversatt og gjengitt
etter velvillig tillatelse. Internett: www.
grahamcooke.com)

Søk stillheten
av Inger Marie Nordin
Har du noen gang ligget i
halvsøvne en sommerkveld
bare for å bråvåkne av en
summende mygg? Du hører
den bare så altfor godt, og
som du skulle ønske at du
ikke hadde gjort det! Stillheten
er uvant for mange. Vi omgis
av lyder hele tiden. Det ﬁns
sterke lyder og det ﬁns svake
lyder. Det ﬁns behagelige lyder
og ubehagelige lyder. Noen
forbinder vi med glede, mens
andre lyder forbinder vi med
irritasjon og ubehag.
Stillheten forsterker lyder. Aldri
har vel vekkerklokka tikket så
høyt som når du ikke får sove
om natta! Stillheten gjør oss
ekstra oppmerksomme, vi kan
lettere skjelne lyder vi ellers
ikke legger merke til. Vi lytter
med både ånd, sjel og legeme.
Det er som om hele mennesket
gjøres om til et hørselsorgan.

”Hvorfor er du urolig, min
sjel?”
Tenk om vi kunne lytte på
samme måte når det gjaldt vår
Herre. I Sal37:7 sier David:
”Vær stille for Herren og vent
på ham!” David hadde skjønt
det med å lytte. Han hadde lang
erfaring. I Sal131:2 sier han
videre: ”Sannelig, jeg har fått
min sjel til å være stille.”
Det er ikke så stor hjelp i det
at vi sitter eller står stille, om
ikke vår sjel er stille. Faktum
er at det er mange som liker

å gå en tur mens de snakker
med vår himmelske Far. Men
dersom sjelen er opprørt av
bekymringer og dveler ved
negative opplevelser, vil disse
stenge ute Guds stille tale, eller
kvele den.
Jesus underviste i Matt13
om ”ordet om riket”. I vers 22
sier han: ”Den som ble sådd
blant torner, er den som hører
ordet, men tidens bekymring
og rikdommens bedrag kveler
ordet, så det blir uten frukt.”
Derfor er det viktig å gjøre som
det står i Fil4:6-7: ”Vær ikke
bekymret for noe, men la i alle
ting deres bønneemner komme
fram for Gud i påkallelse og
bønn med takk. Og Guds fred,
som overgår all forstand, skal
bevare deres hjerter og deres
tanker i Kristus Jesus.” Når vi
kommer dit, da kan vi være
stille og mottakelige for hans
ord.
Noen ganger må vi
kommandere vår sjel til å
være stille og si som David:
”Vær stille for Gud, min sjel!”
(Sal62:6). Det er vår ånd som er
født på nytt og skal være herre
over vår sjel og ikke omvendt.

Ører som hører
Elias kjente Herren og visste
når det var han. Vi kan lese
historien i 1Kong19:12-13:
”Herren var ikke i verken
stormen, jordskjelvet eller ilden,
han var i den stille susen.”

Da Elias hørte den, gikk han
ut, og en røst talte. Det var
Herren. Det var en fysisk hørbar
stemme. Andre som kunne
ha vært der, kan ha oppfattet
det som torden, akkurat som
folkemengden vi leser om i
Joh12:28-30. Ordene var ment
for disiplene og de kunne høre
hva som ble sagt.
Noen mennesker er typisk
handlingsmennesker, som
f.eks. Peter. Han opplevde både
seire og nederlag fordi han var
kvikk til å handle. Det var Peter
som gikk på vannet og det var
Peter som grep til sverdet for
å forsvare Jesus i Getsemane
og som fornektet Jesus senere.
Noen ganger er det svært viktig
at vi ikke handler, spesielt når
Herren sier klart ifra, som han
gjorde til Israel i 2Mos19:19:
”Herren skal stride for dere,
og dere skal være stille.” Det
var Herrens kamp. Resultatet
av det hele var at folket ﬁkk
ærefrykt for Herren. ”De trodde
på Herren og på hans tjener
Moses.” (v.31). Gud ville
åpenbare sin allmakt, herlighet
og trofasthet, og Israel var
vitner.
De ﬂeste ganger taler Herren
til oss i stillhet, og noen ganger
skal vi tillegg være i stillhet. Så
bevar den indre roen slik at Gud
kan tale. Søk Herren med iver,
vær stille og vent på ham. ”Bi
på Herren, vær ved godt mot!”
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Gravemaskinføreren
som ble sjelevinner

av Ivar Vik

For inntil fem år siden var
Tore Nygård fra Odda en
helt vanlig anleggsarbeider,
noe han hadde vært i over
30 år. Men så skjedde det
noe som forandret alt. Tore
ble radikalt frelst etter å ha
sett et program på Visjon
Norge. –Jeg holdt på å gå
rett i taket, forteller han. Det
gikk ﬂere uker før jeg kom
ned på jorda igjen.
Vel bevart?
Tore begynte å vitne for
naboene sine på Odda.
De trodde han ikke kunne
være helt vel bevart, men
det holdt ikke Tore fra å
fortsette. Det har han holdt
på med siden, og det har gitt
frukter. Bare i 2008 ba Tore
med 1280 personer til frelse.
Også i år har han bedt med
et stort antall personer.
For å kunne oppnå dette
har han posisjonert seg
strategisk. Han har ﬂyttet
til Hokksund og bor nå på
Visjon gjestegård. Han er
nå en del av staben i Visjon
Norge.
At han er på rett plass har
han fått bekreftet gjennom
profetier. På VN er han
sjåfør og er rett som det
er på Gardermoen og
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andre steder for å ta imot
gjester som kommer til
VN. På formiddagstid
ﬁre dager i uka er han
ansvarlig for lydopptak
av undervisningen på VN
bibelskole. På kveldstid
seks dager i uka er han å
ﬁnne på Call-senteret i VN’s
studio i Drammen der alle
som ringer inn og ber om
forbønn under programmet
”Studio Direkte”, tar kontakt.
Han går ikke av veien for å
spørre innringeren: Er du
frelst? Og alle de som åpner
seg for Jesus leder han
i frelsesbønnen. Foruten
dette er han ofte å se på
kjøpesentrene, der han kan
be med opptil et tjuetalls
personer om dagen. For sin
innsats ble han hedret med
prisen for ”Årets sjelevinner”
på Visjon Norge i fjor.
Hvordan?
-Hvordan får du dette til?
-Det er salvelsen som bryter
åket, sier Tore. Det brenner
på innsiden hele tiden. Det
er salvelsen som gjør det,
uten den hadde det ikke blitt
til noe.
-Har du noen råd å gi andre
kristne?
-Det er bare å gå løs på
oppgaven. Frimodigheten er

god å ha, sier han og får det
til å høres så enkelt ut.
Tore er ikke bare en
sjelevinner av de sjeldne.
Han opplever nesten daglig
at folk blir helbredet når
han ber for dem. For en
stund siden ba han for en
mann med indre blødninger
og lungeproblemer som
medførte at vedkommende
måtte sove med jernlunge.
Han ble momentant
helbredet etter forbønn. Slik
har Tore etter som tiden
har gått, opplevd en stadig
sterkere salvelse over sitt liv
og blitt gravemaskinføreren
som har gjort det til en
dagligdags foreteelse å be
med folk til frelse.

Bildetekst:
Tore Nygård fra Odda er på plass
på Call-senteret i Visjon Norge
seks kvelder i uka. Det har gitt
ham mange muligheter til å be
med folk til frelse.

Profetisk hilsen under
Catch the Fire i Bergen:
”Dette er tiden like før mitt
komme til jord. Vær derfor
våkne og våk så ikke dagen skal
komme brått og uforvarende
over dere. Fokuser på mitt rike.
Fokuser på min allmakt. Fokuser
på mitt ord. Jeg åpenbarer meg
for den som søker meg og jeg
taler gjennom profetene og mitt
profetiske ord. Hør derfor hva
min Ånd sier til menigheten.”
”Jeg har sendt mennesker fra
hele verden til dette lille landet
for å åpenbare veien som ligger
foran. Mine planer for Norge
står fast og de kommer til å få
sin oppfyllelse. Jeg har begynt
å gjeste hele landet med det
samme nærværet som dere har
kjent under disse dagene. Dette
nærværet vil føre til ubeskrivelig
frihet og glede, men også smerte
i menighetene, fordi urenhet,
surdeiger og lysskye handlinger
vil bli avslørt i møte med min
Hellige Ånd.”
”Tross dette vil mange
mennesker ikke la seg rense,
og vil stå imot det jeg gjør i
denne tiden. Men, dere må
ikke ha fokus på dette. Dette er
min tid og jeg avsetter og
innsetter den jeg vil. Jeg bøyer
menneskers tanker og hjerter
slik at de blir redskaper for meg,
om nødvendig mot sin egen vilje.
Om omstendighetene rundt dere
ser håpløse ut så vit at jeg har

makt til å endre enhver situasjon
og beslutning.”
”Min rettferdighet skal komme
til syne. Jeg vil dømme de
overmodige i landet. Jeg vil
dømme alt stort og stolt som
reiser seg imot mitt navn, både i
min menighet og i det sekulære.
Vik derfor ikke av fra det jeg har
talt over landet og vær ikke redd,
for jeg holder et våkent øye med
menneskers trusler og jeg våker
over min menighet i Norge.”
”Jeg vil svare på de bønner
som er bedt for landet. Jeg har
legedom i mine hender. De som
rører dypest ved mitt hjerte er

endre atmosfæren på de stedene
dere setter foten på. Dere er mitt
høstfolk som jeg sender ut med
sigden i hendene for å samle inn
aksene.”
”Vær derfor oppmuntret over
tiden dere går inn i. I verden er
det et tiltagende mørke, men
over dere skal min herlighet
oppgå. Lytt ikke til alle røster
i tiden, men bli kjent med min
røst, slik at dere kan høre og vite
hvilken vei dere skal gå. Da skal
dere være midt i det jeg gjør, og
dere skal fryde og glede dere
over å få være venn, sønn og
datter av den levende Jeg Er.”

”Min rettferdighet skal komme til
syne. Jeg vil dømme de overmodige i landet. Jeg vil dømme alt stort
og stolt som reiser seg imot mitt
de som er lengst nede, de som
ingen ting er. Jeg bor hos dem
og jeg lengter etter at du som
skal representere mitt hjerte, min
hånd, min munn og være mine
føtter ut til disse menneskene,
skal berøre dem med min
kjærlighet.”
”Jeg sender dere ut, midt blant
folket, i hverdagen. Min kraft skal
følge dere og dere kommer til å

”Dette er tiden like før mitt
komme til jord. Vær derfor
våkne og våk så ikke dagen skal
komme brått og uforvarende
over dere. Fokuser på mitt rike.
Fokuser på min allmakt. Fokuser
på mitt ord. Jeg åpenbarer meg
for den som søker meg og jeg
taler gjennom profetene og mitt
profetiske ord. Hør derfor hva
min Ånd sier til menigheten.”
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PROFETISK PROFIL - BOBBY CONNER
@

av Sigmund Ådnøy

Da jeg nylig leste Bobby
Conners livshistorie i korte
trekk, var det noe som brast
inne i meg, og tårene meldte
sin ankomst. Historien, og også
den tjenesten Conner har i
dag, illustrerer noe av hvordan
Gud kan ta det som ser ut som
en seier for mørkets rike og
forvandle det til et ærefult verk
i sitt kongerike. Jeg vil her dele
om Bobby Conners møte med
Guds nåde, nærvær og kraft
som et menneske – og som en
mann med et profetisk kall som
ikke kunne holdes tilbake.
Kalt fra før fødselen
Før Bobby Conner i det
hele tatt ble født, ﬁkk han
et møte med Herren – inne
i mors livmor. Da moren
var gravid, var faren på en
mentalinstitusjon og døde av
en kjønnssykdom. Legene sa
til moren at spedbarnet hun
bar i seg, ville bli påvirket av
samme sykdom som faren nå
døde av. Så mamma bestemte
seg for å abortere babyen
(Bobby) i magen – ved hjelp av
en kleshenger. Men Guds hånd
grep inn og beskyttet Bobby.
Idet moren satte kleshengeren
inn i kroppen sin og forsøkte å
dra livet hans ut, kom Herrens
hånd og dyttet Bobby til side i
livmoren.
Enkelte har sagt at ingen kan
vite hva som hendte dem da
de var et foster, men Bobby
Conner sier seg uenig: “Meg
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og Johannes døperen, vi gjør
det.“

dette er alt livet innebærer, er
jeg ferdig med det.“

Oppvekst og unge år
Bobby Conner vokste opp
i Texas i enorm fattigdom.
Moren laget klær til familien
av matsekker. Siden familien
ikke hadde bil, haiket de til
menigheten. Åtte år gammel
begynte Bobby å bli selvbevisst
når det gjaldt sine fattige kår. I
et forsøk på å rømme begynte

En kveld, etter å ha satt kona
og sønnen av hos menigheten,
kjørte Bobby vekk fra
menighetslokalet med ei hagle
under setet. Han parkerte
bilen, trakk skytevåpenet fram,
plasserte det mot munnen
og fjernet sikringen. Med
tommelen på avtrekkeren
begynte Conner å rope og riste

”Ifølge Bobby Conner lider kristne i
dag av en identitetskrise. For å oppfylle sin åndelige bestemmelse er
troende nødt til å vite hvem de er.
han å drikke alkohol, skokrem,
barberskum og til og med
bensin.
Han brøt seg inn på sykehus
og stjal piller for å stille
avhengigheten. I 1968, etter
en historie av rusmisbruk og
fengselstid som ung voksen,
bestemte Conner seg for å få
et “normalt liv“. Han giftet seg
og ﬁkk en sønn, og familien
levde i et vanlig amerikansk
hus.
Vendepunkt
Men ”det normale livet” ﬁkk
ikke opplevelsen av tomhet til
å forsvinne, og frustrasjonen
var stor. Bobby ropte ut: “Hvis

ukontrollert, men han klarte
bare ikke å drepe seg selv. I
stedet la han hagla vekk og
kjørte tilbake til menigheten.
Mens han kjørte, ba han:
“Jesus, hvis du kunne det,
ville du forandre livet mitt?“
Ved menighetslokalet fant han
kona, sønnen og pastoren på
kne i bønn for frelse for ham.
Den samme kvelden hørte
Conner også Gud si til ham:
“Jeg kommer til å sende deg
verden rundt med evangeliet.“
Tegn og under
Bobby Conner tjente Herren
som en “Southern Baptist“pastor i ﬂere år, men visste at

det måtte være noe mer. Han
sa til Herren: “Hvis dette er alt
tjenesten innebærer, er jeg
ferdig med den.“ Han var lut lei
av å høre folk si at miraklenes
dag var forbi og at Jesus ikke
lenger helbredet og befridde.
Herren talte til ham og sa han
ønsket å demonstrere sin kraft
for troende. Han ga Conner
beskjed om å lease en stor
bygning, bestille en helsides
annonse samt forkynne på TV
og radio om et arrangement
som ville demonstrere Guds
kraft for troende. Han adlød, og
menneskene kom. Bygningen
var fullstappet av folk, men de
var alle dømmesyke.
Conner sa: ”Herre, hvis du
ikke viser deg nå, kommer jeg
til å se forferdelig tåpelig ut.”
Guds svar: “Du har rett, og må
du aldri glemme det.“ Guds
nærvær fylte bygningen, og
enorme tegn og under skjedde.
Noen av miraklene inkluderte
gjenopprettet syn til blinde øyne
og mennesker helbredet fra
hjertelidelse.
“Vi lever i dag midt i den største
manifestasjonen av mirakler,
tegn og under siden pinsedag,“
sier Conner. Han begrunner
dette med at verdens mennesker
trenger å se guddommelig kraft

i aksjon – bevis på realiteten av
en Gud som kan forandre livet
deres for alltid, og på at det ﬁns
et lys som kan lede dem ut av
mørke.
Kristus i oss, håpet om
herlighet
Ifølge Bobby Conner lider kristne
i dag av en identitetskrise.
For å oppfylle sin åndelige
bestemmelse er troende nødt
til å vite hvem de er. Men før
kristne kan vite hvem de er,
må de forstå hvem Kristus er;
uten ham kan de ikke forstå
sin åndelige identitet. Conner
sier at du kan øke din åndelige
modenhet ved å dykke ned i
Guds Ord, be om åpenbaring
og spørre Guds Ånd om å
åpne øynene dine for det
ærefryktinngytende som har med
Gud å gjøre.
For at Guds kraft skal gi seg til
kjenne i livet ditt, må du ifølge
Bobby “bli desperat“. Du må
inderlig ønske hans kraft og
nærvær minst like mye som
du ønsker livet selv. Jesus sa:
“Salige er de som hungrer og
tørster etter rettferdigheten, for
de skal bli mettet.” (Matt5:6)
Gud ser deg
En gang Conner talte for en
stor forsamling, la han merke til
en eldre dame, hvorpå Herren
sa til ham: ”Jeg har et profetisk
ord til henne som vil gjøre at
hele livet hennes får mening og
hensikt.” Så han ba damen om
å reise seg og fortalte henne:
“Gud kommer til å gi deg et ord
som vil gjøre at hele livet ditt får
mening og hensikt.“ Herren ga
Conner beskjed om å se kvinnen
i ansiktet og si til henne: “Ja,

vennen min, jeg så deg plukke
den anden.“
Noe forskrekket og motvillig
adlød han og ga henne ordet
Gud hadde gitt. Så snart han
hadde gjort det, falt damen til
gulvet og gråt og lo. Da hun
endelig var i stand til å reise
seg, fortalte hun at som ung
kvinne under krigen var den
eneste jobben hun fant, å stå
hele dagen og plukke fjærene
fra et andebryst til militærklær. I
desperasjon ropte hun en dag ut
til Gud: “Å, Gud, vet du i det hele
tatt hvor jeg er? “
Gud husket henne, og at han
kjenner også deg. Uansett hvor
ubetydelig du måtte føle deg,
kan Gud bruke deg.
Bobby og Carolyn Conner
og Eagle’s View Ministries
formidler fortsatt i dag varig
forvandling til menneskeliv
gjennom et møte med
Guds farshjerte. Bobby
Conner tror ellers at kallet
hans er å utruste Kristi
kropp til å høre og skjelne
Guds stemme i disse tider.
Han tjenestegjør på et
høyt nivå med en profetisk
salvelse. Han er skattet og
best kjent rundt i verden
for sin følsomhet for og
ledelse fra Den Hellige
Ånd. Han er høyt verdsatt
som konferansetaler og
har tjenestegjort effektivt i
over 45 land så vel som i
USA i mange år.
Kilder: Intervju av CBN samt www.
bobbyconner.org
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Glob
???
Romania:
Sør-Afrika: Bonden Angus
India: Barnas bønn fører til
Europeiske
taler til 200.000 mennesker mors helbredelse
-JQJLB"INFEWJTTUFIWPSEBOIVOLVOOFCFUJM+F
bønneledere i Guds
7FE GSTUF ZFLBTU TFS TVT )VO IBEEF MSU BMU PN COO EB IVO WBS FMFW
"OHVT #VDIBO VU TPN WFE FUnærvær
w#SJEHF PG )PQFwTFOUFS  (PTQFM GPS "TJBT
FO FOLFM TSBGSJLBOTL
CPOEF .FO TPN FO
FWBOHFMJTU LBMU BW )FS
SFOUJMUKFOFTUF IBSIBO
GPSLZOUGPSTUPSFTLBSFS
JOFTUFOÌS)BOFJFS
FOTUPSHÌSEJOSIFUFO
BW(SFZUPXOJ,XB;VMV
/BUBM (ÌSEFO UJMTWBSFS  GPUCBMMCBOFS J TUSSFMTF
PHIBOCFOZUUFSPNSÌEFUTPNTUFEGPSGPSLZOOFMTFO
*BQSJMIBEEFNFOOFTLFSWSUEFSGPSÌISF
FWBOHFMJFU%FOOFwQPUFUFWBOHFMJTUFOw TPNGPMLLB
MMFS IBN  IBS PHTÌ WSU WFSUTLBQ GPS NBOOTLPOGFS
BOTFSJOPFOÌS4JUUFOEFQÌQMBTUTUPMFSPHIZTÌUFSQÌ
IBOT4IBMPN'BSN MZUUFSEFUJMIBOTIJTUPSJFSTPN
GPSLMBSFSFWBOHFMJFUQÌFOTWSUMFUUGBUUFMJHNÌUF
%FU IFMF TUBSUFU J   EB #VDIBO WFOEUF TFH UJM
EFO MFWFOEF (VE 4Ì VOEFS FO TUPS IVOHFSTOE QÌ
TMVUUFO BW UBMMFU TBNMFU IBO  NFOO UJM Ì
CFPNSFHO.BOHFMPLBMFCOEFSIBEEFNJTUFUTJO
JOOITUJOH PH NBSLFOF CMF EFMBHU HKFOOPN FUOJ
TLF PQQUZFS #OEFOF CMF EFTQFSBUF PH USFOHUF FU
NJSBLFM#VDIBOTÌQÌEFIWJUFPHTPSUFNFOOFTLFS
JGPMLFNFOHEFOPHSPQUFJUSPw7JTLBMQMBOUFJÌS
0HWJWJMQMBOUFQPUFUFSw*EFUIBOWJTTUFBUCOEFOF
JLLF WJMMF WSF J TUBOE UJM Ì WBOOF NBSLFO  UPL IBO
FOTUPSSJTJLP.FOIBOIBEEFISUGSB)FSSFO)BO
MFJEF UP FLTUSB HÌSEFS PH QMBOUFU QPUFUFS .JEU J
EFOOFIVOHFSTOEGJLLIBOFOTUPSBWMJOH)JTUPSJFO
TQSFEUFTFH PHFUUFSIWFSUCMFEFUQSPEVTFSUFOGJMN
NFEUJUUFMFOw5SPTPNQPUFUFSw
,JMEF"OHVT#VDIBO
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QSPHSBNGPSPQQTLJOHPHVUEBOOJOHBWwVCFSSMJHFw
CBSO)VOWJTTUFBUIVOLVOOFCFUJM+FTVTGPSIWFS
FOFTUFUJOHJMJWFU VBOTFUUIWPSTUPSFMMFSIWPSMJUFO
EFOWBS PHBU+FTVTWJMMFISFIFOOFTCOOFS

%FSGPSCFLZNSFUEFU-J
QJLBEBIFOOFTGBNJMJFCB
IFOOF Ì CF UJM EF USBEJT
KPOFMMF HVEFOF EF BMMUJE
IBEEF UJMCFEU -JQJLB
WJTTUF BU EJTTF BWHVEFOF
WBS LVOTUJHF GJHVSFS 
NFOT +FTVT WBS WJSLFMJH
4ÌIVOOFLUFUÌCZFTFH
GPSBO EFN PH CF %FUUF
HKPSEF GPSFMESFOF TWSU
TJOUF )FOOFT GPSFMESF
IBEEF CMJUU TUBEJH NFS
PQQSSU PWFS FOESJOHFOF
EFTÌQÌEFSFTMJMMFQJLF%B-JQJLBOFLUFUÌEFMUBJ
GBNJMJFOT UJMCFEFMTF  WBS EFU EFO TJTUF ESÌQFO %FU
WBSEBEFCFTUFNUFTFHGPSÌUBIFOOFVUBWw#SJEHF
PG)PQFwQSPHSBNNFU
.FO-JQJLBHBJLLFPQQ+FTVT%B-JQJLBTNPSVU
WJLMFUBMWPSMJHF VGPSLMBSMJHFTNFSUFSJCFOB CFHZOUF
-JQJLBVNJEEFMCBSUÌCF4FMWPNTNFSUFOFCMFWFSSF
PH IVO TÌ GPSFMESFOF QSWF BMU GSB NFEJTJOTL CF
IBOEMJOH UJM Ì LPOTVMUFSF IFLTFEPLUPSFS PH PGSF UJM
VMJLF HVEFS GPS Ì HJ MJOESJOH  GPSUTBUUF -JQJLB Ì CF
UJM +FTVT -JQJLBT NPS PQQEBHFU BU EBUUFSFO CB GPS
IFOOF  PH IFOOFT IKFSUF CFHZOUF Ì NZLOF PWFSGPS
EBUUFSFOTOZFUSP&UUSPFOTGSCFHZOUFÌCMPNTUSFJ
NPSFOTIKFSUF PHIVOCFTUFNUFTFHGPSÌQSWFÌCF
UJM+FTVT IVOPHTÌ)VOPQQMFWEFFUNJSBLFM PHCMF
GVMMTUFOEJHIFMCSFEFU)VOWBMHUFPHTÌÌNPUUB+FTVT
TPN TJO 'SFMTFS PH FS OÌ FU NPEJH WJUOF PN IBOT
NBLUUJMÌGPSBOESFMJW
,JMEF(PTQFMPG"TJB

balt
perspektiv


NJTKPO'JMNFOFSPHTÌLKFOUJSFHJPOFOTPNw%BN
BTLVT UBMFSw  PH WJM CMJ WJTU PH EJTUSJCVFSU HKFOOPN
LJSLFOF J .JEUTUFO PH SVOEU PN J WFSEFO +PTIVB
GPOEFUSBQQPSUFSFSBUFLTFNQMBSFSBWGJMNFO
OÌ CMJS QSPEVTFSU QÌ %7% GPS EJTUSJCVTKPO J 4ZSJB 
&O  NJOVUUFST ESBNBUJTFSU EPLVNFOUBSGJMN TPN -JCBOPO +PSEBOPH*TSBFM
GPSUFMMFS IJTUPSJFO PN 4BVM GSB 5BSTVT IBS CMJUU VU
HJUU J .JEUTUFO 'JMNFO  NFE UJUUFMFOw%BNBTLVTw  5SBJMFS
UJM
i%BNBTLVTw
IUUQXXXZPVUVCFDPN
CMF GJMNFU J EFO TZSJTLF IPWFETUBEFO %BNBTLVT PH XBUDI WHB[3PBNZUKD,JMEF5IF+PTIVB'VOE
BOESF IJTUPSJTLF TUFEFS J MBOEFU %FO CMF QSPEVTFSU
BWBSBCJTLFLSJTUOF QÌBSBCJTL NFEFOHSVQQFBW
GSFNTUÌFOEFBSBCJTLFTLVFTQJMMFSFGSB4ZSJB

Syria: Apostelen Paulus
tilbake til Damaskus

4BVMWBSFOSFMJHJTFLTUSFNJTUPHGPSGMHFSBWLJSLFO
JEFUGSTUFÌSIVOESF)BOGJLLFUTZOBW+FTVT,SJTUVT
QÌWFJFOUJM%BNBTLVT*LLFCBSFCMFIBO+FTVFUUFS
GMHFS NFOIBOCMFPHTÌBQPTUFMFO1BVMVT GPSGBUUFSFO
BWOFTUFOIBMWQBSUFOBW
CLFOFJ%FUOZFUFTUB
NFOUF 'JMNFOT USBJMFS
HKSEFUUFGPSWBOEMFOEF
CVETLBQFUHBOTLFLMBSU
)BO HJLL JOO J CZFO
TPN FO GPSGMHFS  PH
GPSMPUEFOTPNFOBQPT
UFM&OTBOOIJTUPSJF FO
SFJTF TPN CSJOHFS MJW UJM
(VETNFLUJHFLSBGUUJMÌGPSBOESFEFUJOUFUNFOOFTLF
LBOGPSBOESFEFUNFOOFTLFMJHFIKFSUFU&OGJMNTPN
TFOUSFSFSTFHPNMJWFUUJMEFOTUSTUFLSJTUOFBQPTUFM 
1BVMVTGSB5BSTVT TPNUPLFWBOHFMJFUTHPEFOZIFUFS
GSB4ZSJBUJMWFSEFOTOBTKPOFS

Global
misjonsstrategi
fokuserer på 4-14 generasjonen

.JTTJPMPH-VJT#VTISBQQPSUFSFSBUJOOFOGPS
WJOEVFU  EFU HFPHSBGJTLF PNSÌEFU NFE TUSTU CFIPW
GPSFWBOHFMJFU EFONVTMJNTLF CVEEIJTUJTLFPHIJO
EVJTUJTLF WFSEFO  LBMMFS IBO OÌ PHTÌ EFO HMPCBMF
LJSLFUJMÌWFEUBFUEFNPHSBGJTLwWJOEVwEF 
NJMMJBSEFS CBSO NFMMPN  PH  ÌS  TPN FS EF NFTU
ÌQOF  MZUUFOEF PH GPSNCBSF UJM FOIWFS GPSN GPS ÌO
EFMJHFPHVUWJLMJOHTNFTTJHFJOOTQJMM

w%FUFSFOCOOPNÌÌQOFWÌSUIKFSUFPHTJOOUJMÌOÌ
PHSFJTFPQQFOOZHFOFSBTKPOTPNLBOPQQMFWFQFS
TPOMJH GPSWBOEMJOH PH LBO NPCJMJTFSFT TPN BHFOUFS
GPS GPSWBOEMJOH PWFS IFMF WFSEFO w TJFS #VTIw'PS Ì
NBLTJNFSF EFO GPSWBOEMFOEF WJSLOJOHFO BW CBSO PH
VOHEPNJWJOEVFU NÌWJIFOWFOEFPTTNPUEF
ÌOEFMJHF  QTZLJTLF  GZTJTLF  SFMBTKPOFMMF  LPOPNJTLF
'JMNFOIBSCMJUUHPELKFOUBWQSFTJEFOU#BTIBSBM"T PHTPTJBMFQSPCMFNFSEFTUÌSPWFSGPS7JNÌPHTÌLPO
TBE PH IBEEF QSFNJFSF J "TTBET QFSTPOMJHF UFBUFS J GSPOUFSF EFSFTwUKFOFTUFGBUUJHEPNw o LOBQQIFUFO QÌ
%BNBTLVT J NBST .FS FOO  TZSJTLF QPMJUJLFSF  EFSFTNVMJHIFUFSUJMÌVUWFTJOFHBWFSPHPQQOÌTJUU
SFMJHJTF MFEFSF PH OSJOHTMJWTMFEFSF EFMUPL QÌ QSF QPUFOTJBM QÌ NÌUFS TPN SFS (VE PH GSFNNFS IBOT
NJFSFO'JMNFOIBSPHTÌCMJUUTUUUFUBWQSPUFTUBOUJTLF SJLFw
PH LBUPMTLF MFEFSF  PH IBEEF QSFNJFSF J 7BUJLBOFU J
NBJ JEFULBUPMJLLFSWFSEFOPWFSWJMIVTLF1BVMVTMJW 8JOEPXCSPDIVSF,JMEF-VJT#VTI
J FU TQFTJFMUwKVCJMFVNTÌSw EFEJLFSU UJM IBOT PGGFS PH
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Glob
???
Indonesia:
Undergrunnskirker øker i Aceh
* EFO TUFSLU
N V T M J N 
TLF
"DFI
QSPWJOTFO J
EFU OPSEMJHF
4VNBUSB  EFS
NFO
OFTLFS PN
LPN J UTVOB
NJFO J  
WPLTFSVOEFS
HSVOOTLJSLFOPHPQQMFWFSFOCMHFBWPNWFOEFMTFS
PHIFMCSFEFMTFS
*OEPOFTJBTPGGJTJFMMFQPMJUJLLJOOFCSFSSFMJHJTUPM
FSBOTF NFOJNVTMJNTLEPNJOFSUFPNSÌEFSPQQMFW
FSLSJTUOFÌQFOGJFOEUMJHIFUPHGPSGMHFMTF*"DFI
QSPWJOTFONÌLJSLFSSFHJTUSFSFTFHIPTNZOEJHIFUFOF
PH IBS JLLF MPW UJM Ì FWBOHFMJTFSF .BOHF LSJTUOF
WFMHFS Ì NUF J VSFHJTUSFSUF FMMFS VOEFSHSVOOT 
LJSLFS4VNBUSBFSFUBWEFNJOTUFWBOHFMJTFSUFTUFEFS
QÌKPSEFO JGMHF0QFSBUJPO8PSME.FOTJEFOUTV
OBNJFO TPNVUTMFUUFUQSPTFOUBWCFGPMLOJOHFOJ
"DFIT QSPWJOTIPWFETUBE #BOEB "DFI  IBS VUBMMJHF
VOEFSHSVOOTLJSLFSTMÌUUSPU

PN+FTVTPHTUBSUFFOEBFOOZNFOJHIFU wGPSLMBSFS
1BTUPS/JDPw7JFMTLFS(VE NFOWJNÌPHTÌFMTLF
NFOOFTLFS TFMWEFTPNJLLFFMTLFSPTTw
&U BW NFOJHIFUFOT NFEMFNNFS  /PWJ GVMMU OBWO
JLLFPQQHJUU WPLTUFPQQJFUCVEEIJTUJTLIKFN EFS
EF CSFOUF QFOHFPGGFS PH SLFMTF QÌ GBNJMJFOT BMUFS
'PSUPÌSTJEFOHBFOUSBVNBUJTLPQQMFWFMTFGPS
ÌSJHF/PWJTUBSUFOUJMFOÌOEFMJHTLFOTPNGSUFUJM
IFMCSFEFMTFPHUSPQÌ,SJTUVT/ÌS/PWJWBSOSTJO
NBOO IBEEFIVOFONFSLFMJHGMFMTF TPNIVOCF
TLSFWTPNPNPSNFSCVLUFUTFHVOEFSIVEFOIFOOFT
w%VLVOOFGBLUJTLTFOPFCFWFHFTFHVOEFSIVEFO w
NJOUFT IFOOFT FLUFNBOO 'VNJO %ZQU GPSUWJMFU
TLUF QBSFU IKFMQ GSB VMJLF LJMEFS  JOLMVEFSU IFLTF
EPLUPSFS USBEJTKPOFMMFIFBMFSFPHEFSFTCVEEIJTUJTLF
BWHVEFS.FO/PWJTUJMTUBOEGPSWFSSFUTFH PHGSUF
IFOOF UJM TBNNFOCSVEEFUT SBOE w+FH UFOLUF +FH
CMJSHBMPHWJME wNJOOFTIVOw+FHLVOOFJLLFTPWF
+FHLKFOUFFOPWFSWFMEFOEFGMFMTFBWGSZLUw
/PWJCMFPWFSCFWJTUPNBUMJEFMTFOWBSFUÌOEFMJHBO
HSFQ&OTMFLUOJOHGPSFTMPBUQBSFULSZTTFUIBWFUGPS
ÌwMFHHFEFUPOEFCBLw*EFTQFSBTKPOGMZLUFUEFUJMFO
BOOFOZ NFOBOHSFQFOFCMFNFSJOUFOTJWFSU6UFBW
TFHMZUUFU/PWJUJMTTUFSFOTPNIBEEFCMJUUFOLSJTUFO
w.JOTTUFSGPSUBMUFNFHBUKFHCSHÌUJMEFO)ZFTUF
NBLUGPSIFMCSFEFMTF TPNFS+FTVT wGPSUFMMFS/PWJUJM
$IBSJTNB+FHUFOLUFw)WJT+FTVTLBOIFMCSFEFNFH 
WJMKFHGMHFIBNGPSBMMUJEw%BEFCBTBNNFOJ+FTV
OBWO GMUF/PWJFOwSFOTFOEFCMHFwHKFOOPNLSPQ
QFO'ÌEBHFSTFOFSFGMUFIVOFUOZUUBOHSFQPHSPQUF
UJM +FTVT 4JEFO EB IBS IVO BMESJ IBUU FU UJMCBLFGBMM
/ÌFSIFOOFTNBOOFOMFEFSJNFOJHIFUFO PHEFSFT
WJUOFTCZSE IBS
USVLLFU BOESF
UJM
,SJTUVT 
JOLMVEFSUIBOT
GPSFMESF  CSPS
PHTWJHFSJOOF

1BTUPS /JDP GVMMU OBWO JLLF PQQHJUU BW TJLLFSIFU
TIFOTZO  TUBSUFU FO VOEFSHSVOOT QJOTFLJSLF GPS
GJSF ÌS TJEFO NFE LVO TFLT QFSTPOFS * EBH VUHKS
 QFSTPOFS GSB OBCPMBHFU NFOJHIFUFO %F NÌ UÌMF
GPSGMHFMTFGPSTJOUSP&OGBNJMJFJNFOJHIFUFOGJLL
TUFJOFS LBTUFU HKFOOPN WJOEVFOF J TJUU IKFN  PH FO
BOOFO GBNJMJF CMF UWVOHFU UJM Ì GMZUUF QÌ HSVOO BW
USVTMFSw%FUFSWFMEJHWBOTLFMJHGPSNVTMJNFOFÌBL
TFQUFSFPTTIFS wGPSUBMUFEFOÌSHBNMFQSFTUFOUJM
$IBSJTNBw)WJTNZOEJHIFUFOFWJTTUFIWPSWJNUFT 
WJMMF EF TUFOHF PTT VUFw 5JM USPTT GPS SJTJLPFO FS #BSF GÌ EBHFS
NFOJHIFUFOPQQUBUUBWNJTKPOw7JOTLFSÌCFTLF TFOFSFSBNNFU
IKFN J EFUUF PNSÌEFU  PH NBSLFEFU  GPS Ì GPSUFMMF UTVOBNJFO 
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balt
perspektiv
GSB HSFOTFO UJM
*SBO 4UBTKPO
FOT MFEFS CFS
PN GPSCOO
GPSBUw)FSSFOT
OÌEFTLBMWSF
NFE PTT PH BU
WJ WJM HKSF FO
SFFMMJOOWJSLO
JOHQÌGPMLTMJW
IFSw

0QQTMVLUBWCMHFOSPQUF&SOBXBUJVUw+FTVTGSFMT
NFHw

%FOOZFWPLTFOEFVOEFSHSVOOTLJSLFJ"DFIJOLMV
EFSFS UJEMJHFSF NVTMJNFS TPN &SOBXBUJ GVMMU OBWO
JLLF PQQHJUU  4PN MJUFO KFOUF WPLTUF IVO PQQ J FU
IKFNNFEUSPFOEFNVTMJNFS&SOBXBUJCFTLUFNPT
LFFONFETJOFGPSFMESFPHLOFMUFGPSÌCFGFNHBOHFS
PN EBHFO .FO IVO TQVSUF PGUF TFH TFMW )WFN FS
(VE  )SFS IBO WJSLFMJH NJOF COOFS  )FOOFT
OZTHKFSSJHIFU WPLTUF EB IVO TÌ LPSTGFTUFMTFTTDFOFO
J +FTVTGJMNFO  FO FWBOHFMJTFSJOHTGJMN QSPEVTFSU BW
$BNQVT$SVTBEFGPS$ISJTUw+FHOTLFUÌWJUFNFS
PN+FTVT wTBIVO

,JMEF5IF+PTIVB'VOE

-JLFGSKVMWBSÌSHBNMF&SOBXBUJIKFNNF
EBFONBOOLMFEEJFOIWJULBQQFEVLLFUPQQPHTB
UJMIFOOFw*LLFWSSFEEww+FHWBSOBUVSMJHWJTWFMEJH
SFEE w NJOOFT &SOBXBUJw+FH WJTTUF JLLF IWFN IBO
WBSPHTÌGPSTWBOUIBOw#BSFGÌEBHFSTFOFSFSBN
NFUUTVOBNJFO0QQTMVLUBWCMHFOSPQUF&SOBXBUJ "OUBMMFU LSJTUOF J +FNFO WPLTFS TPN FU SFTVMUBU BW
VU w+FTVT  GSFMT NFHw 4FMW PN IVO JLLF LVOOF FU SBEJPCBTFSU wIVTNFOJHIFUTQSPHSBNw TPN TUBSUFU
TWNNF GBOUIVOTFHTFMWQMVUTFMJHPWFSWBOOFUPH J EFTFNCFS   SBQQPSUFSFS 'BS &BTU #SPBEDBTU
JOH $PNQBOZ
LSBWMFUUJMTJLLFSIFU5VTFOWJTESVLOFUEFOOFEBHFO 
' & # $ 
NFO IVO WBS FO BW EF TPN PWFSMFWEF NJSBLVMTU
4JEFO EFUUF
&SOBXBUJHBWTJUUMJWUJM+FTVT PHTMVUUFUTFHUJMVO
.JEUTUFO
EFSHSVOOTLJSLFO w/Ì LKFOOFS KFH TBOOIFUFO  PH
MBOEFU QÌ 
TBOOIFUFOIBSTBUUNFHGSJ wWJUOFSIVO
NJMMJPOFS FS
P WF S WF J F O E F
,JMEFS+VMJBO-VLJOT $IBSJTNB
NVTMJNTL 
GJOOFT
EFU
JOHFO LJSLFS
GPML LBO HÌ
UJM 1FSTPOBMF
GSB'&#" '&#$TTTUFSPSHBOJTBTKPO KPCCFUTBN
NFONFEQSPEVTFOUFSGEUJ&HZQU 4ZSJBPH-JCB
*NBJHBEFOLVSEJTLFSFHKFSJOHFOJ*SBLUJMMBUFMTFUJM OPO GPS Ì MBHF  QSPHSBNNFS TPN MSFS CJCFMTLF
FOLSJTUFOSBEJPTUBTKPOUJMÌPGGJTJFMUTUBSUFTFOEJOHFS SFUOJOHTMJOKFS GPS IVTNFOJHIFUFO )ÌQFU FS BU MZU
QÌLVSEJTLPHBSBCJTL&UBCMFSJOHFOBWFOTMJLTUBT UFSOFWJMCMJPQQNVOUSFUUJMÌEBOOFGFMMFTTLBQTHSVQ
KPOTPNFSFJEPHESFWFUBWJSBLJTLFEJTJQMFSBW+FTVT QFS J TJUU FHFU IKFN FUUFS Ì IB MZUUFU UJM EJTTF TFOE
,SJTUVTFSWJSLFMJHFOIJTUPSJTLVUWJLMJOH4UBTKPOFOT JOHFOF
IPWFELWBSUFS PH LSJOHLBTUJOHTBOMFHH MJHHFS J EFO
OPSEMJHFLVSEJTLFSFHJPOFOJ*SBL JIPWFETUBEFO&S *TUBSUFU'&#"TFOEJOHFSJFO+FNFOEJBMFLU 
CJM FOCZQÌPNUSFOUFONJMMJPONFOOFTLFS JLLFMBOHU TPNGJLLVUSPMJHSFTQPOT+FNFOFSFLVOOFJLLFUSPBU

Jemen: Radio brukt til å
starte husmenigheter

Irak: Kurdiske kristne starter radiostasjon
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Glob
???
EFSFTMBOETNFOOTOBLLFUPN,SJTUVTQÌTJOMPLBMF UJMHBOHUJMTBUFMMJUU57 PHBU  FMMFS NJM
EJBMFLU
MJPOFSNFOOFTLFS JEFUUF
MBOEFU BMFOF BW FO
CFGPMLOJOH QÌ DB 
,JMEF'&#$
NJMMJPOFS J   TFS
4"5 *OUFSNFEJB  EFU
VBWIFOHJHF GPSTLOJOHT
GJSNBFU TPN HKFOOPN
GSUF VOEFSTLFMTFO  HJS
PHTÌ EBUB PN LBOBMFS
TPN"M+B[FFSBPH##$
* -JCBOPO IBS (VE "SBCJD
ÌQOFU FO ES GPS
FU UFBN BW IVT ,JMEF5FSSZ"TDPUU
N F O J H I F U T Q M B O U F SF
UJM Ì BSCFJEF NFE
FO CFEVJOTUBNNF
4KFJLFO FS CBSOFCBS
OFU UJM FO NBOO TPN
GJLL FO ESN GSB w7FE TUBSUFO BW ÌSFU WBS KFH TBNMFU NFE OPFO BW
)FSSFO GPS NBOHF ÌS UFBNFUWÌSU WJSBCMFUOFEWÌSFESNNFSGPSEFUOZF
TJEFO PH TPN FU SFTVMUBU GJLL FO CJCFM PH LPN UJM ÌSFU w TJFS "OESFB 1FSDZ GSB  COO J 4UPSCSJ
USPQÌ+FTVT%FUFSPNMBHUSPFOEFTPNNUFT UBOOJBw7JCBPNBUGPMLTLVMMFCMJGSFMTUHKFOOPN
J  IVTNFOJHIFUFS J EFOOF NVTMJNTLF TUBNNFO COOFSPNNFOF  BU IFMCSFEFMTF PH NJSBLMFS TLVMMF
5FBNFUCFUKFOFSEFSFTQSBLUJTLFCFIPW BSCFJEFSJ TLKF  BUCOOFSPNTLVMMF VUWJLMFTUJM TNÌTBNGVOO
TLPMFOGPSEFSFTCBSO PHFSWFJMFEFSFPHNFOUPSFS TPN QSBLUJTFSFS NJTKPO PH SFUUGFSEJHIFU  PH HF
GPS USPFOEF J Ì TQSF EFU HPEF CVETLBQ PN +FTVT J OFSFMUPNBUGMFSFJLLFLSJTUOFWJMCMJQÌWJSLFU/Ì 
-JCBOPO
TFLTNÌOFEFSTFOFSF TFSWJBMMFEJTTFUJOHFOFTLKF 
PHEFUGMFTTPNPNUFNQPFUFSUSBQQFUPQQJCO
OFSPN J 4UPSCSJUBOOJB %FU IBS WSU IJTUPSJFS PN
,JMEF'MPZE.D$MVOH
NJSBLMFS GSFMTFPHFOCMHFBWCOOFSPNTPNFL
TQMPEFSFSCMBOUVOHFNFOOFTLFS TQFTJFMUJTLPMFOw

Libanon: 18 husmenigheter
blant muslimske beduinstammer

UK: Mirakler i bønnerommet

Irak: Én av fem irakere ser
kristen TV

"OESFB SBQQPSUFSFS FO SFLLF WJUOFTCZSE &O FS
GSB "ZS J 4LPUUMBOE  EFS FO LWJOOF LBMU 1BVMB CMF
%F GMFTUF JSBLJTLF GBNJMJFS UJMCSJOHFS NBOHF UJN NJSBLVMTU IFMCSFEFU GSB FO LSFGUTWVMTU FUUFS Ì IB
FS NFE Ì TF QÌ TBUFMMJUU57 J TJOF IKFN * IKFN CMJUUCFEUGPSJCOOFSPNNFU OPFTPNPWFSSBTLFU
NFU GMFS EF TFH HBOTLF USZHHF .BOHF IBS WFOEU IFOOFTLJSVSH*#JSNJOHIBNGJLLFOÌSHBNNFM
TFH UJM EFO LSJTUOF57LBOBMFO 4"5 GPS IÌQ PH NBOO TPNBMESJIBEEFMSUÌMFTF NVMJHIFUFOUJMÌ
PQQNVOUSJOH %BUB TPN BLLVSBU FS GSJHJUU GSB FO MFTF#JCFMFOJCOOFSPNNFU
MBOETPNGBUUFOEFVOEFSTLFMTFJ*SBLWJTUFBU
BW EFO PWFSWFJFOEF NVTMJNTLF CFGPMLOJOHFO IBS ,JMEF"OESFB1FSDZ
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balt
perspektiv

Sør-Stillehavet:
Fjerne
landsbyboere ventet på
legendens ”kostbare gave”

*NFSFOOGFNÌSIVOESFSIBS4BZBOHGPMLFUTÌWJEU
LMBSU Ì PWFSMFWF QÌ EFO GKFSOF 4S4UJMMFIBWTZB
:BOH+BVI QSBLUJTLUBMUBWTLÌSFUGSBPNWFSEFOFO
)FSIBS4BZBOHGPMLFUPWFSMFWETPNCOEFS EZS
LFU BWMJOHFS QÌ TUFJOFUF KPSE TPN OFTUFO FS GPS
EÌSMJH UJM HÌSETESJGU 3FHO IBS WSU EFO FOFTUF
LJMEF UJM GFSTLWBOO %F IBS JLLF IBUU TUSN FMMFS
UFMFGPOUKFOFTUF  JLLF FOHBOH FO MFHF 5P HBOHFS
IBSSFHKFSJOHTTUZSLFSQSWEÌUWBOHTGMZUUFMBOETCZ
FOT  NFOOFTLFS  ÏO HBOH NFE WÌQFO .FO
4BZBOHGPMLFUOFLUFSÌESBGPSEJEFFSCVOEFUBWFU
MGUFJFOMFH
FOEF  BO
LPNTUFO BW
FOV UMFOEJOH
TPN CSFS
FO LPTUCBS
HBWF

IBUUFOESNPHTQSPNIWFN+FTVTFSw
%FOOBUUFOIBEEF"HVTFOESNw+FHTÌFUTUPSU
PNSÌEFGPSBONJUUIVTEFSBMMFMQPHTBNMFUTFH
GPS Ì TF FU IFMJLPQUFS LPNNF  TJFS IBO 1MVUTFMJH
EVLLFU .BSUJO PQQ PH TFOLFU FU UBV UJM NFH 4Ì
TUFHIFMJLPQUFSFUMBOHTPNUPQQJMVGUFOKFHHSFQ
UBLJUBVFUPHCMFMGUFUPQQ"MMFTÌQÌw4FMWPN
IBO JLLF GPSTUPE IWB ESNNFO CFUZEEF  GMUF
"HVT TFH UWVOHFU UJM Ì JOOMFEF FU WFOOTLBQ NFE
.BSUJO "HVT GPSUBMUF GMFSF HBOHFS IJTUPSJFO PN
MFHFOEFO GPS Ì GPSTJLSF TFH PN BU .BSUJO IBEEF
GPSTUÌUU-JUUFUUFSMJUUEFMUF.BSUJOFWBOHFMJFUNFE
"HVT 4Ì FO EBH GJLL .BSUJO OZIFUFO IBO IBEEF
CFEUGPS"HVTIBEEFPWFSHJUUTJUUMJWUJM+FTVT IBO
CMFEFOGSTUFLSJTUOFJ:BOH+BVITIJTUPSJF
&UUFSTJOPNWFOEFMTFIBS"HVTKPCCFUGPSÌIKFMQF
.BSUJO PWFSCFWJTF BOESF PN BU ,SJTUVT FS EFO
LPTUCBSF HBWFO TPN 4BZBOH IBS WFOUFU QÌ .FO
EFUIBSJLLFWSUMFUU.BOHFJCZHEBTFMW"HVT
ZOHSF CSPS  USPS MFHFOEFO SFGFSFSFS UJM FO TMBHT
LPOPNJTLHFWJOTU"OESFIBSNJTUFUUSPFOQÌIJT
UPSJFO GVMMTUFOEJH5KFOFTUFO CMBOU 4BZBOHGPMLFU
FSGPSUTBUUJTJOTQFEFCFHZOOFMTFw.FOIWFSHBOH
KFHHÌSVUUJMMBOETCZFO IBSOZFIBUUFOESNPH
IBSTQSTNÌMPNIWFN+FTVTFS IWPSGPSWJLPNNFS
PH IWB EFOOF LPTUCBSF UJOHFO FS WJ NÌ EFMF NFE
EFN w TJFS .BSUJOw(VET QMBO GPS 4BZBOH TUBSUFU
GPS IVOESFWJT BW ÌS TJEFO  GS KFH IBEEF EVLLFU
PQQ+FHFSCBSFHMBEPWFSÌWJUFBUKFHLBOWSFFO
MJUFOEFMBWEFOw

%B
NJT
K P O  S
. J D I B F M
.BSUJOLPN
UJM ZB GPS
USF ÌS TJEFO 
TLKOUF IBO
SBTLU BU 4BKBOH JLLF WBS QÌ OPFOT LBSU VOOUBUU ,JMEF.JDIBFM.BSUJO %PO(SBIBN
(VET )BO LKFOUF HÌTFIVE EB FO MBOETCZCPFS 
"HVT  GPSUBMUF IBN MFHFOEFO PH PHTÌ BU UJEMJHFSF
CFTLFOEF wJLLF BWTMSUF OPF LPTUCBSU GPS PTTw
w+FHWBSSFEEOPFCMFUBQUJPWFSTFUUFMTFO wNJOOFT 
.BSUJO w%FUUF WBS GPS HPEU UJM Ì WSF TBOU +FH
LKFOOFSNBOHFNFOOFTLFSTPNTBOOTZOMJHWJTWJMMF
IBIPQQFUQÌEFOPHMBHUVUGSFMTFTQMBOFO.FOKFH
OTLFUÌMSFNFSPNEFOOFIJTUPSJFOPHLVMUVSFO
EFSFTWFSEFOTCJMEFFSWFMEJHGPSTLKFMMJHGSBWÌSUw
w)WFSHBOHKFHESBSVUUJMMBOETCZFO IBSOPFOOZF
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Paradiset, den hellige
av Elwood Scott

stad og tronens

Like ved overgangen til 1900 tallet ga Gud Seneca Sodi, en gresk kristen jøde, den
vidunderlige opplevelsen av å tilbringe over 40 dager i himmelen. Denne fortelling vil
utfordre deg og gi deg håp og oppmuntring til å fjerne alle hindringer og trenge deg inn i
Guds herlighet. Gud ville gjennom ham la jordens mennesker få et lite innblikk i himmelen.
Han forteller om Paradiset, Den hellige Stad og Tronens herlighet, om livet i himmelen,
Livets tre og dets livgivende frukter og livsens vannkilder, alle han treffer og samtaler med
og all herligheten.

Oppdraget
Gabriel sa til Seneca Sodi:
”Seneca, du som er utvalgt som
redskap og valgt til en særlig
gjerning av Herren selv.” Jesus sa
til Seneca da han tok farvel med
ham ved Stadens port: ”Sønn,
vær ved godt mot. Din jordiske
tjeneste er ennå ikke fullført. Men
som jeg en gang kalte Moses og
Elia fra disse skinnende porter,
så sender jeg nå deg til å gjøre
kjent hva du har sett og hørt, noe
som er bare en brøkdel av hva du
ennå skal se, men det er alt hva
de nå vil motta av din hånd. Sann
uhyklersk tro er svinnende mange
steder på jorden. Du vil ﬁnne en
trofast hjelper hvis hode mine
velsignelser skal hvile på. Når du
har avsluttet din reise til jorden,
skal jeg overføre de eldstes
velsignelse til deg – en tidligere
arv av din ervervede eiendom
(i himmelen).” Alle hoder var nå
bøyd, mens han bad og overga
meg i engelens varetekt. ”Dra i
hast til ditt oppdrag.”
Elwood Scott stenograferte ned
det Seneca Sodi fortalte. Seneca
Sodi sa til Elwood Scott: ”Jeg
har undersøkt manuskriptet og
setter pris på det du har gjort. La
trykkeren få det av dine hender.
Gi det til folks øyne. Noen vil ikke
anerkjenne det. Andre vil velsigne
Gud.”
Forberedelser for Staden tredje besøk fortsatt
”Far Abraham, kan vi stille deg

20

et spørsmål mens vi venter på
disse skarene som nå samler seg
for å bli med i denne ﬂokken?”
”Naturligvis,” svarte han. ”Gjør
bruk av deres store frihet.” ”Jeg
har akkurat møtt min gamle
bestefar, som har vært her i
mere enn tretti år. Jeg hadde en
lang samtale med ham før du
kom. Han har fortalt meg mange
ting om denne evige verden av
lys; men idet han forlot meg for
å hilse en annen venn av seg
velkommen, sa han at det var
en betydelig bevegelse omkring
Tronen akkurat nå. Kunne du
forklare det nærmere for oss?”
”Å ja, med største glede. Store
begivenheter av den mest

jorden i mange år,” svarte jeg.
”Noen har til og med gått så langt
at de har satt dato for når han
skulle komme tilbake.” ”Men,” sa
Abraham, ”det var deres egen
dumhet. Vår Herre har tydelig
fortalt dem, som du husker fra
hans ord, og vi har troverdige
kopier av den hellige skrift her
i himmelen som vi har adgang
til når vi måtte ønske, at intet
menneske vet dagen eller timen;
selv ikke englene visste det eller
vet det nå. (Mark13:32) Ingen av
oss som har vært her gjennom
store perioder av evigheten,
har visst når tiden skulle bli, og
enda til nå har ikke den eksakte
slutt blitt tilkjennegjort. Men

Gabriel sa til Seneca Sodi:
”Seneca, du som er utvalgt som
redskap og valgt til en særlig
gjerning av Herren selv.”
interessante karakter som tid og
evighet noensinne har kjent til, er
i ferd med å inntreffe. Vår Herre
har nylig gitt til kjenne at tiden
nesten har kommet da han skal
forlate den meglende Tronen og,
sammen med alle de hellige og
englene, stige ned til jorden for
dens dom. For begeret av dens
urettferdighet er nå nesten fullt.”
”Å, vi har ventet Kristi komme til

bemerkelsesverdige begivenheter
er blitt tilkjennegjort ved Tronen
under det store prestemøtet,
da millioner av hellige og
engler møttes til den store
lovprisningstjenesten som du vil
få vite mer om senere. Alle oss
her, i likhet med dem på jorden,
er dypt interessert i denne store
begivenheten, som Faderen har
holdt hemmelig i sitt eget råd.

herlighet

del 5 fortsettelse fra DPR 3-2009

Nederland: Jesus helbreder
i enerpub
i din sjel. Tiden
nesten her, og

De helliges oppstandelse
Menigheten på jorden og i
himmelen vil snart forenes i en stor
jubelfest og feire de endelige og
store seire til vår Herres kors, ved
oppstandelsen av alle de hellige,
fra de dagene da Abel levde til
tidens ende. De hellige som lever
på jorden vil, som du vet, alle bli
forvandlet i et øyeblikk, på et blunk,
og med guddommelig tillatelse og
ordning vil vi i himmelen alle dra
tilbake til vår fødsels vugge og
hilse menigheten på jorden. Så
vil den store oppstandelsen ﬁnne
sted. Deretter kommer jordens
store hviledag. Selv om vi har vært
her i lange tider, så har vi likevel
sett med stor interesse henimot
denne begivenheten. Følsomme
minner samler seg sammen
fra barndommen og den tidlige
ungdommen, og vi føler oss glade
over å vite at vi snart skal besøke
stedet for vår tidlige erfaring i
verden og stedene som vitnet om
vår frelse fra synd. Og så skal vi ta
i mot fylden og fullstendiggjørelsen
av vår frelse, forløsningen av våre
legemer. Noen ganske få av oss
har allerede hatt vår oppstandelse,
slik du ser i mitt eget tilfelle.”
”Jeg har ventet en stund med å
spørre,” svarte jeg, ”om hva som
var den store forskjellen mellom
ditt utseende og de andre glade
åndene og jamvel meg selv?” ”Alle
de eldste,” sa han, ”mottok sin
oppstandelse den gang vår Herre
ble reist opp, og med ham kom
førstegrøden av dem som sov i
døden; men likevel skal også vi bli
friskt utsmykket sammen med dere
til Lammets bryllup, som er en stor
begivenhet som vi alle ser fram til.”
Den Hellige Ånd er menighetens
lys på jorden
”Å, velsignet være Herren vår Gud!
Min sjel er fullkomment begeistret
for hans usigelige gave,” sa jeg.
”Det gjør du vel i,” sa Abraham,
”den begeistringen vil aldri dø ut

de hellige og englene har brakt
nyhetene til de ytterste grensene
av dette himmelske området.
Også Den Hellige Ånd, som er
menighetens lys på jorden, så
vel som i himmelen, inspirerer og
påskynder de mest gudfryktige i
den stridende menighet med denne
store begivenhet. Jeg vil tale til
dere igjen om dette, hvis dere vil;
men nå ser jeg at selskapet vårt
er omtrent fullt, og vi må forberede
oss til å dra avsted til den hellige
Stad.
Dere vil ﬁnne ut at oppførselen til
hver enkelt i denne store mengden,
ikke vil være den samme, selv om
nesten alle nylig er kommet fra
jorden. Med en liten unntakelse er
alle ivrige etter å se Kongen i hans
skjønnhet og herlighet. Noen blir
gladere og gladere, mens andre
ikke blir så glade som dem. Noen
har ikke gjort god bruk av sine

tilbøyelig til å sakke akterut, og
som ikke er så mye fylt med fryd
og glede.” ”Ja, ” sa jeg, ”og jeg tror
jeg forstår det. Jeg husker mens
jeg var på jorden, at mange av
Guds barn aldri kunne formå å tre
helhjertet inn på livets vei. Deres
tro var svak og utilfredsstillende.
Og i tider med stor jubel innfor
Herren, hadde de liten sans for
det som var av dypere karakter i
Guds kongerike. De manglet hva
vi kalte virkelig sann innvielse til
Gud. Noen ganger måtte vi nesten
spørre om de virkelig var frelst fra
de forgangne synder. Det var en
lov iblant oss at de som hadde en
klar kunnskap om stor tilgivelse,
alltid elsket mer, og de som var fylt
med den velsignede Hellige Ånd,
hadde en erkjennelse av stor seier
over verden, kjødet og djevelen, og
var av dem som var overvinnere,
og som hadde rett til Livets Tre,
og til å tre inn gjennom portene
til Staden. Disse var fylt med stor

Dere vil finne ut at oppførselen til hver
enkelt i denne store mengden, ikke vil
være den samme, selv om nesten alle
nylig er kommet fra jorden.
anledninger på jorden, og har ikke
fylt sine sjeler med det gode. De
har ikke hengitt seg til mye bønn og
anstrengelser for å utvikle Åndens
frukter, det som danner karakteren
for evigheten. De har bygget med
tre, høy og strå, i stedet for gull,
sølv og kostelige steiner. Men føl
deg selv rolig, for vi skal snart dra
avsted til Staden.”
Verket prøves
Da han begynte å gå fra oss,
stoppet han og sa: ”Jeg ser deres
iakttakelser. Mens vi har stått her
og forberedt oss for reisen vår
til Staden og til Tronen, har dere
lagt merke til noen som har vært

jubel i sine sjeler, og det virket som
om den samme tilbøyelighet har
strukket seg inn i det himmelske
kongeriket.”
”Du har fullstendig rett, min sønn,”
sa Abraham, ”og når disse fattige
i sjelslivet kommer hit, har de liten
sans for krystallelven. Ikke kan
de glede seg over fontenen ved
Tronen, og heller ikke har de stor
sans for frukten på trærne som du
uten tvil har spist av. De blir mer
opptatt av at de har kommet hit,
og av bladene som har en slik søt
duft, og som er så fulle av kraft for
dere.” Hele tiden, da han
talte til meg, ble jeg stadig
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minnet om apostelens ord: Da
skal enhvers verk åpenbares;
for dagen skal vise det, det skal
ilden prøve. Om det verk som en
har bygget, står seg, da skal han
få lønn. Om hans verk brenner
opp, da skal han tape lønnen,
men selv skal han bli frelst,
dog således som gjennom ild.
2Kor3:13-15
”Hvor velsignet,” sa jeg, ”at de har
selve grunnvollen, forsoningen,
som ble utført av vår Herre Jesus
Kristus, og det privilegiet til disse
bladene som jeg husker er til
legedom for folkene.” Åp22.
Abraham sa til meg: ”Gud
kan ikke belønne dem i stor
utstrekning på grunn av deres
manglende evne til å ta imot,
men likevel så langt som de er
forberedt til å være mottagelige,
vil de glede seg over herlighetene
i dette kongeriket. En stjerne er
forskjellig fra en annen i glans.
De forstandige skal skinne
som himmelhvelvingen skinner,
og de som har ført de mange
til rettferdighet, skal skinne
som solen evinnelig og alltid.”
Dan12:3.
”Nå må jeg la deg hvile,” sa
Seneca. ”Du har trofast tjent meg
og er trett. Jeg treffer deg igjen
på den andre kvelden.” Han sa
”godnatt” og forsvant.
På vei til Staden - fjerde besøk
Til avtalt tid kom min venn med
silkeskjegget, og jeg ønsket ham
velkommen til mitt studio, og
sa: ”Seneca Sodi, jeg er seriøst
interessert i din beretning og har
ventet utålmodig.” ”Er du klar?”
spurte han. Jeg sa at det var jeg,
og han fortsatte som følger:
På dette tidspunktet ble alt klart,
og vi dro avsted. Tolv legioner
av sjeler fra forskjellige steder
hadde på kort tid samlet seg ved
siden av elven, og alle hadde
kommet på korsveien. Det spilte
ingen rolle hvilket språk vi hadde
brukt på jorden, for vi kunne
fullt ut forstå hverandre der,
og mens vi spaserte av gårde,
snakket vi alle om den kostbare
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frelsen gjennom Jesus. Mens
jeg beveget meg bort fra mine
tidligere samtaleemner og mere
fritt begynte å blande meg med
gruppen av glade ånder, møtte
jeg noen som jeg oppdaget var
gamle venner. En kjær kvinne
som jeg hadde kjent som invalid i
mange år, men som var en meget
åndelig kristen, var i gruppen.
Hun frydet seg med overvettes
fryd. Jeg kan ikke forklare
hvordan vi gjenkjente hverandre,
men det er slik en likhet med
ånden og de legemlige trekkene,
at vi kjente hverandre igjen med
en gang, og hukommelsen var
så klar at vi lot ikke til å ha glemt
noen. Hun virket så frisk nå,
og ansiktet hennes strålte av
udødelig ungdom. Da jeg kom
nær henne, så jeg at det var en
glorie av lys og himmelsk fryd
som dekket hele hennes legeme,
noe som er over min evne å
forklare. Da jeg talte til henne
og nevnte henne ved navn, grep
hun med en gang hånden min og
utbrøt:
”Ære være Faderen! Frelst, frelst,
for evig! All sykdom og lidelse
er over! Halleluja!” ”Ja,” sa jeg,
”og hvor frisk og sunn du ser ut.
De gamle tingene er borte.” ”Ja
i sannhet. Da du kjente meg,
hadde jeg virkelig store lidelser.
Jeg forstår nå Paulus’ ord: ”For
vår trengsel som er kortvarig
og lett, virker for oss en evig
fylde av herlighet i overmål på
overmål.” 2Kor4:17 Min sjel er
full av herlighet. Vi er i ferd med
å komme så nær Kongen i hans
herlighet. Å, hør! Hva er det jeg
ser og hører? Å, Guds vogner
kommer!” Da jublet vi høyt, og
vi kunne høre svært vakker
musikk i det fjerne. Ved å se i
den retningen som musikken kom
fra, kunne vi se et stort følge av
engler med ﬂammende lysvogner
som kom imot oss.
Gjensynsglede
Jeg ropte ut sammen med mange
andre røster da vi ﬁkk se det
første glimtet av dem: ”Å, Fader
Abraham, er dette vår Herre
Jesus som vi så lenge har ivret

etter å se?” Abraham svarte
kjærlig: ”Dette er vognene til Gud
som englene kjører. De vil snart
være iblant dere, og med seg
har de mange gamle kjære som
vil hilse dere velkommen før de
bringer dere til selve Staden og
Tronen. Dere husker hvordan det
var på jorden, når våre venner
kom fra lange reiser, hvordan vi
da ville gå lange strekninger for å
møte dem. Jeg pleide å gå langt
ned fra Hebron for å hilse Lot
og barna hans velkommen. Isak
dro langt avsted ut på markene,
da han ﬁkk vite at kamelene og
Rebekka kom. I deres tid gikk
dere til jernbanestasjonene og til
bryggene ved kysten for å møte
deres kjære. De holder oppe
denne skikken i himmelen.”
Etter en liten stund kom de
nærmere og nærmere, hurtigere
enn det raskeste ekspresstog
på jorden, og de kom farende
som i en stor sirkel, og det så
ut som om de ville kjøre forbi.
Men på Abrahams forslag og
anmodning, delte den store
skaren av sjeler som var på vei
til Staden, seg, og ble stående
i to lange grupper med et åpent
rom eller gang i mellom, slik at
vognene kunne passere i mellom
oss. Snart begynte de å sakke
farten og beveget seg sakte
og på en yndig måte mellom
rekkene av fjetrede, ivrige sjeler.
Vi stod alle i en åndeløs stillhet
og holdt pusten, og var ikke
bare fjetret, men himmelfalne
og i stor forundring over dette
vidunderlige syn. Vognene, og
alle som var i dem, glødet med
en klarhet og herlighet som vi
visste var reﬂektert fra selve
Tronen. Så da de endelig hadde
gjort holdt, ga de fra seg et stort
hallelujarop til Gud, for at hans
forløste nå var kommet. Med det
samme vognene stod iblant oss,
så vi at de var fylt med glade og
strålende personer. De løp fort ut
og var så iblant oss. De hadde
kommet for å møte oss og hilse
oss velkommen til disse lysets
og dagens evige riker. Og de var
ingen andre enn venner, kjente
og slektninger som vi hadde kjent

så godt på jorden, og som visste at
vi kom.
Vi pleide å ha sammenkomster når
noen ble gjenforenet på jorden,
men de kunne ikke på noen måte
sammenlignes med gleden ved
dette gjensynet. Noen av disse
hadde vært der i mange år. Straks
etter var mange i hverandres
armer. En slik fryd hadde jeg aldri
opplevd før, og hvilken velkomst!
”Å, velsignede belønninger!” ropte
jeg. Iblant disse var min egen kjære
mor. Hun hadde dødd for mange
år siden. Jeg kan ikke forklare
hvordan hun kjente meg igjen, men
hun kom styrtende imot meg, og jeg
kjente henne så veldig godt igjen,
og sa: ”Å mor, er dette deg?” Hun
var skjønn og yndig. Hun favnet
meg i sine armer, og sa: ”Jeg visste
du kom.” Minner fra barndommen
med alle hennes vennlige smil og
den godhet som en mors kjærlighet
bringer med seg, kom tilbake til min
erindring. Det var mange andre
som hadde det på samme måten
som meg selv. Mødre og sønner,
fedre og barn og gamle venner ble
gjenforenet. Herligheten og gleden
for anledningen overgikk alt jeg
inntil da hadde opplevd. Så inviterte
vognførerne oss alle kjærlig til å ta
plass. Vi tok selvfølgelig imot deres
vennlige tilbud med takknemlighet,
og vi var snart inne i vognene. Hele
mengden priste Gud. Etter noen
få øyeblikk ﬂøy vi med full fart imot
Stadens port mens vi fulgte den
retningen som elven gikk i.
Uvisnelig herlighet
Lyset fra Staden, som jeg hadde
sett fra mitt første ankomststed, ble
mer og mer storartet ettersom vi
nærmet oss den. Vi kunne omsider
se gjenskinnet av murene av jaspis.
Selv om vi rullet avsted med en så
stor hurtighet, var hjulene lydløse
og vognene uten ulyd. Landskapet
på begge sider så på avstand ut
som et glasshav som var blandet
med ild. Men ved en nærmere
undersøkelse syntes det å være
uforgjengelig. Der var blomster
av uvisnelig herlighet, og med
en endeløs variasjon av farger.
Noen lignende blomster hadde
jeg aldri sett tidligere for manges

vedkommende, og de tiltrakk seg
allmenn oppmerksomhet på grunn
av sin ubeskrivelige skjønnhet.
Vi så tusener av engler og glade
ånder i alle retninger; men alle jeg
så, virket svært glade og lykkelige i
deres arbeid. Jeg tenkte på Herrens
ord: Han gjør sine engler til vinder
og sine tjenere til ﬂammende ild.
Jeg sa til min mor: ”Kan du fortelle
meg hvorfor vi ikke ble brakt
direkte til Tronen med en gang
da vi forlot vårt jordiske hjem?”
”Fordi dere ikke kunne ha holdt
ut denne herligheten, men dere
hadde blitt fullstendig forvirret og
bevisstløse av denne blendende
glansen. Selv ikke nå, etter at
deres styrke og kraft har økt, kan
dere tåle Stadens herlighet og
storhet før dere har blitt ytterligere
forberedt på det. Den samme loven
er rådende i himmelen som på
jorden. Den gamle pakts herlighet,
som patriarkene og jødene levde
under, var av langt ringere herlighet
enn den nye pakts herlighet, og på
samme måte er himlenes rike på
jorden av en langt ringere kvalitet
enn riket her, som du kan se med
hensyn til herlighet og velsignelse.
Så dere kunne ikke bli ført inn til
Tronen før dere nådigst var beredt
for det. Men jeg er så glad for at du
er her.
Englene – tjenende ånder
Jeg ﬁkk høre at du kom, før du
nådde portene til Paradiset, og
jeg har ofte fått høre ord om deg
siden jeg forlot deg. Nettopp denne
engelen, som du ikke kan kjenne
igjen, og som er din vognfører,
har ofte vært hos deg. En gang
da du var meget syk og borte fra
hjemmet ditt, og nesten holdt på å
dø, var han ved sengen din hele
natten og la hånden sin på deg
og sa at du skulle leve og fullføre
ditt arbeid. Han har fortalt meg
hvordan han reddet deg i vannet
en gang du holdt på å drukne.” ”Å
mor, var han der den gangen?”
”Ja, virkelig, sønnen min, og hans
egen hånd rettet opp den lille båten
din da den nesten hadde kantret.”
”Vel, mor, jeg følte alltid at det var
et mystisk forsyn som reddet oss
den dagen. Men hvor lite jeg visste

at denne engelen fra himmelen
var med meg den gangen. Å, takk
Gud for hans forunderlige omsorg!”
”Ja,” sa mor. ”En gang fortalte han
meg at han hindret deg i å gå på
et jernbanetog. Hvis du hadde gått
på det, hadde du mistet livet, og
ditt arbeid hadde ikke blitt utført.
Husker du ikke de mange ganger
da du opplevde en merkelig omsorg
som du noen ganger undret deg
over, men som du andre ganger
var sorgfull over? Han beskyttet ditt
liv og skjermet deg fra de farefulle
stormer. En dag kan du spørre ham
ut om alle disse tingene, og vi vil
selv snakke om alt sammen, for
vi er bare i vårt evige livs gryende
vår. Men ser du at vi nærmer oss
gullporten, som funkler som en stor
perle, beslått av tusener skinnende
edelstener? Om en liten stund, vil vi
alle være med å synge Moses’ og
Lammets sang (Åp15:3, red. anm.).
Kan du den?” ”Ja,” svarte jeg, ”for
den har vi sunget i Paradiset, langt
av sted herfra, der hvor denne store
skaren ble samlet.” Jeg gjentok den
i en dempet tone til min mor, men
jeg ønsket å rope den av full hals.
”Se her,” sa hun, Ta denne harpen
som jeg har brakt med til deg.” Hun
løsnet den fra gullbeltet som hun
hadde på seg og ga meg den. ”Se,
jeg har også en som er lik den.”
Fortsettelse i neste nummer. Utdrag fra
boken ”Paradiset, den hellige Stad og
tronens herlighet, Elwood Scott – Esca
forlag. Gjengitt med velvillig tillatelse fra
forleggeren. Boken kan bestilles hos
Brølende lam og koster kr 180.
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Brølende Lam
Det er en ny tid på gang
nå som Brølende Lam med
Per Ivar Winnæss etablerer
menighet.
- Hvorfor starter du menighet,
Per Ivar?
- Det er noen faktorer som
har gjort at dette har vokst
seg frem. Vi har jo alltid trodd
på den lokale menighet. Vi
har ønsket å tjene også i en
forsamling som er opptatt av
helhetlig betjening gjennom
den femfoldige tjeneste. Det er
to forhold som nå er aktuelle:
For det første har vi opplevd en
større åpning for evangeliet når
vi har vært ute og evangelisert.
Spesielt når vi evangeliserer
gjennom bruk av profetigaven.
Det er ingen som sier nei til å
bli bedt for på gata. De kjenner
seg beskrevet, og ﬂere er åpne
for å gi sitt liv til Herren. Vi føler
behov for å kunne føre dem
inn i en menighet når de er
omvendt, og vi ønsker å gjøre
dem til disipler. Derfor har vi
følt for ikke å høste inn folk og
deretter overlate dem til seg
selv. Så vi ser behovet for å
bygge en menighet som de kan
bli ført inn i.
For det andre ønsker vi
å utruste Guds menighet
generelt. Flere pastorer som
har vært her, er blitt velsignet
av den profetiske gaven, men
mange har opplevd motstand
i det de ønsker at deres
menighet kan bli utrustet på
samme måte som elevene
her på profetskolen. Det har
gjort at vårt fokus har endret
seg. De dørene som vi gjerne
hadde sett hadde åpnet seg,
har ikke gjort det. Pastorer har
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opplevd motstand i sine lokale
menigheter, noe som har gjort
at vi føler vi vil jobbe der vi ser
dørene åpne, det vil si blant
de ufrelste (hedningene). Det
er også mange som har vært
her på utrustningssenteret
som ikke har hatt et åndelig
hjem hvor de kan fungere med
gavene sine. Disse ønsker vi
skal ha et miljø og et hjem hvor
de kan få utvikle seg videre
og tjene ved nådegavene og
fungere i den tjeneste hver
enkelt har.
- Hva ligger i navnet 24/7?
- Det er at vi tror at det å høre
Jesus til er noe vi er 24 timer
7 dager i uken. De som har
behov, kan komme til enhver
tid og få hjelp. Det kan jo høres
overveldende ut, men når man
utruster andre, trenger man
ikke være tilstede hele tiden
selv.
- Hvem kan bli medlem av
24/7?
- Vi tror at alle som vil tjene
Gud og som hungrer og
tørster etter mer av Gud, vil
ﬁnne et åndelig hjem hos oss.
Mennesker som ikke bare
vil bli underholdt, men som
selv kan være med å bære
det oppdraget som Jesus
har gitt oss alle som troende.
Vi ser at folk har reist lange
avstander hver uke over lang
tid for å komme til samlingene
våre. Flere har hatt en reisetid
på mellom sju og ti timer.
Vi vil derfor ikke se på det
som unaturlig at folk med så
lang reisetid kan være med i
menigheten. Vi vil derfor også
etablere husgrupper lokalt der

mennesker beﬁnner seg. Når
det gjelder den utadrettede
virksomheten, vil det være
Drammensdalen og området
rundt. Hvis vi tar en radius
på en times kjørevei, er det
snakk om et nedslagsfelt på en
million mennesker.
- Er det et mål å etablere egne
menighetslokaler?
- I dag har vi jo lokaler på
profetsenteret, men vi ser at
vi raskt vil vokse ut av disse
lokalene. Dette gjør at vi i løpet
av det neste året er nødt til å
etablere oss i nye lokaler.
- Hva er menighetens visjon?
- Vår visjon er å være en
utrustende og utadrettet
menighet hvor vi ønsker å
gjøre Jesus kjent, trodd og
helhjertet elsket og etterfulgt.
Så vi ønsker å være en
samlende, byggende og
erobrende menighet. Vi ønsker
å nå alle generasjoner. Vi tror
ikke på noen monopolisering
når det gjelder alder,
men snarere på å samle
generasjonene.
Vi ønsker også å møte våre
nye landsmenn. Mange
beklager seg over at vi tar inn
innvandrere i menigheten.
Kanskje har mange av oss
forutinntatte meninger. Noen
tror at Norge mister sin identitet
som kristen nasjon. Vi må
heller tro at de er kommet
hit for at vi kan vinne dem
med evangeliet om Jesus
Kristus. Det er klart at det er
en stor misjonsmark der ute,
men vi skal huske på at det
også er en stor misjonsmark

etablerer menigheten 24/7
av Ivar Vik
blant våre nye landsmenn.
Om disse tar imot evangeliet,
tenk da på ringvirkningene
med deres sosiale nettverk og
hvordan de kommuniserer.
- Hvordan vil menigheten bli
bygd opp?
- Vi har vårt fokus på det at vi
har en kjerne av medlemmer
som har gått på de forskjellige
moduler av profetskolen.
Disse danner en stamme. Vi
har utrustet mange forskjellige
forbønnsteam som har innviet
sine liv til tjeneste for de
hellige. Så pågår det møter på
onsdager. Siden vi startet disse
møtene for to år siden opplever
vi at det hver uke kommer i
gjennomsnitt fem til syv helt
nye besøkende; alt skjer uten
noen annonsering eller skilting
til stedet. Disse kommer på
ryktet om at vi har innviet oss til
tjeneste, og vi ser at mange blir
møtt av Herren. Dette får mange
til å ønske selv å bli utrustet.
Så har vi vanlige søndagsmøter,
der vi fokuserer på en pastoral
undervisning og et tjenende
fellesskap. Vi har pr i dag
cellegrupper i Øvre og Nedre
Eiker, Oslo og Arendal, og
i løpet av året i Modum,
Kongsberg, Drammen og et sted
i Vestfold. Vi har dessuten et
fokus på miniceller, det vil si tre
personer av samme kjønn som
kommer sammen først og fremst
for å be for hverandre, 45 min
om morgenen eller i forkant av
et møte etc.
- Hva blir forholdet mellom
Brølende Lam og 24/7?

- Brølende Lam er en profetisk
tjeneste der vi har et mandat
til å utruste spesielt i det
profetiske. Det er tverrkirkelig,
og arbeidet er delt inn i
profetskolemoduler, ukeskoler,
seminarer, konferanser og noe
utadrettet reisevirksomhet.
Gjennom BL arbeider vi også
med magasinet Den Profetiske
Røst, Cd og videoproduksjon,
forlagsvirksomhet og har en
hjemmeside. Dette vil gå videre
som en parallell virksomhet ved
siden av menigheten.
- Har du satt deg noen mål når
det gjelder antall medlemmer?
- Vi etablerte menigheten 11.
oktober med 26 innskrevne
medlemmer. Dette tror vi vil
vokse til mellom 40 og 50 i løpet
av året, med en fordobling av
medlemstallet i 2010. I løpet av
tre år er målet å nå opp i 300400. Vi tror at Herren vil sende
oss de rette folkene. Vi er mer
opptatt av en vekst i kvalitet enn
i kvantitet, sier en optimistisk
Per Ivar til slutt.

Oppstart av menigheten
24/7 av Inger Marie Nordin
fra Oslo

kjære barnesanger, og alle som
kunne, sang med. Vigdis ble
valgt ut til å vise bevegelsene,
og alle vi andre deltok.
Per Ivar delte visjonen med
oppstart av menigheten 24/7
og kalte fram de som ønsket
å bli med i menigheten. Vi
ble salvet og bedt for og gitt
profetiske ord. Det var en
spesiell stund. I pausen hadde
vi et fellesskapsmåltid. Valentina
hadde som vanlig laget en
koselig ramme og vartet opp
med noe godt. Det var koselig
å være sammen og godt å ha
god tid. Etterpå skulle vi ha
brødsbrytelse. Per Ivar satt ved
keyboardet og spilte. Flere av
barna hadde samlet seg rundt
trommene, og de begynte å
tromme i takt med Per Ivar.
Spillingen var taktfast og full av
glede. Brødsbrytelsen var en
høytidsstund, og Per Ivar ﬁkk
kunnskapsord om helbredelse til
ﬂere som var til stede.
Etter samlingen skulle det være
dåp oppe i vannet ovenfor
gården. Det var Paola fra Brasil
som skulle la seg døpe. Det var

”De kommer fra øst og vest, de
kommer fra syd og nord.” Slik
lyder sangen, og slik var det da
menigheten 24/7 startet opp
søndag den 11. oktober i år.
Været var grått, men inne var
det lyst og hjertevarmt. Per Ivar
ønsket alle velkommen, og det
var som å komme på familietreff.
Vi hilste på hverandre, og
klemmene satt løst. Så var vi i
gang med samlingen. Evelyn
og Magnus sang og spilte
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Menigheten 24/7 tar med alle
disse aspektene, og vi trenger
Herrens hjelp for å fullføre
oppdraget.
Sal127:1 ”Dersom Herren
ikke bygger huset, arbeider
bygningsmennene forgjeves.
Dersom ikke Herren vokter byen,
våker vekteren forgjeves.”
La ditt Rike komme av Marit
Lyngrot Nesse fra Arendal
kjølig, så det var mange som var
spente. Det var oppholdsvær, så
noen valgte å gå oppover, mens
de ﬂeste tok bilen opp. Paola
var nok spent på hvordan dåpen
skulle gå. Først bad Per Ivar for
henne, og vi andre støttet opp i
bønn. Så var tiden inne. Per Ivar
og Sigmund steg ut i vannet for å
ta imot Paola, som med bestemte
skritt steg ut i vannet. Det var en
høytidsstund da hun ble dukket
under og kom opp igjen. Det var
spesielt å være til stede. Nå var
det viktig med raskt klesskifte!
Det var lett regn på turen opp,
men vi ﬁkk en ﬂott utsikt utover
dalen på veien ned igjen. Det var
godt å komme inn i varmen!
Per Ivar fortalte om videre planer
for menigheten 24/7. Vi avsluttet
samværet med et deilig varmt
måltid som Valentina stod for.
Startskuddet for menigheten
24/7 er nå blitt avfyrt. Det ble
en spesiell start med en del
utfordringer. Veien videre går
bl.a. via lokale bønnesamlinger
og husfellesskap i hjemmene.
Vi lever i en spennende tid da
Gud skal forberede sitt folk
og Bruden skal gjøres rede
for Brudgommen. Imens er
det mange ”bryllupsgjester”
som venter på en invitasjon.
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”La ditt rike komme. La din vilje
skje på jorden som i himmelen.”
Luk11:2
Mandatet fra himmelen er
forløst. En profetisk visjon for
Drammens-området og for dette
landet er blitt synlig. Menigheten
24/7 er Guds mirakel. En brikke
er falt på plass i det store
puslespillet Gud har for dette
landet – for menneskenes
frelse. Den profetiske tjeneste
er en del av Guds frelsesverk
for nasjonen vår. Det handler
om lydighet til Guds tiltale inn
i enkeltmenneskers liv, slik at
Jesus kan bli kjent, trodd, elsket
og etterfulgt som hans disippel.
Jeg personlig er veldig
takknemlig til Jesus, Han dro
meg ut og jeg ﬁkk koblet meg
på dette profetiske stedet – et
profetisk utrustningssenter som
er bygd opp over mange år.
Ved dette utrustningssenteret
har jeg fått erfare at alle kan
tale profetisk og tjene andre
med denne utrustning. I løpet
av disse årene har jeg sett
enkeltmennesker bli satt fri både
på det indre og ytre plan – og blitt
fri til å tjene andre.
Nå er utrustningssenteret utvidet
til å ikke bare gjelde dette
området, men også hele landet.

Her i dette tjenende fellesskapet
blir mennesker sett, tatt på
alvor og elsket for det de er.
På samme måte som Jesus så
enkeltmennesker og ﬁkk inderlig
medynk for dem. Styrken jeg
kjenner her er å være i team
sammen, jobbe i grupper og
styrke hverandre innad. Personlig
kjenner jeg en dyp respekt for
det Jesus sa til sine disipler før
han dro til sin Far: ”Jeg har fått
all makt i himmel og på jorden.
Gå derfor ut (i den makten) til alle
folk og gjør dem til disipler.”
”Og det gir styrke og autoritet når
det er bygd på Klippen – som
er Jesus – og helvetets krefter
skal ikke kunne beseire den. Jeg
skal gi deg nøklene inn til Guds
nye verden. Du skal få i oppdrag
å fortelle menneskene at Gud
har erklært dem skyldig, men
du skal også fortelle dem at de
har blitt kjøpt fri fra sin skyld.”
(Ungdomsoversettelse av Matt.
16:18-19)
Vi står sammen i en sterk enhet
som Gud har formet oss inn
i over ﬂere år, bare av hans
nåde. Dette gir nå ny autoritet
til nettopp dette Jesus sa.
Dette er en reell kraft som vi
allerede kjenner er blitt forløst
fra himmelen gjennom et sant
og trygt lederskap. Personlig
har jeg allerede kjent denne
forandringen, ved å stå under
autoritet i min hverdag i Arendal.
Det er ferdiglagte gjerninger for
Guds folk.

Syr bilder
til Guds ære
av Steinar Barmen

Brit Synnøve Valheim har funne
si teneste i Guds rike. Ho klipper
ut og syr saman bilda som ho har
fått frå Gud. Ho har mange sterke
historier om kva bilda hennar har
betydd for folk.
Då Bryne Frikyrkje skulle ha
Inspirasjonshelg i august, vart
biletkunstnaren Brit Valheim invitert
til å lage ei bønnevandring. Ho syr
alle bilda sine med teknikkar som
applikering og quilting. Temaet for
denne helga var ”En ild er tent” der
Oddvar Søvik var med som talar.
- Eg bad om at dersom eg skulle
ha eit bilde som gjekk spesielt
inn i dette temaet, måtte eg få eit.
To veker før eg skulle til Bryne
var eg på ei bønesamling, og der
opplevde eg å få eit bilde som
gjekk på temaet. Deretter var det
berre å setje i gang å sy, seier
Valheim.
Bønnevandring
Heile kyrkjerommet i Frikyrkja
vart teke i bruk til denne
bønnevandringa. Brit Valheim
hadde laga til 10 ulike
bønnestasjonar som stod plassert
på sidene og bak i kyrkja. På kvar
stasjon var det eit eller ﬂeire bilde
og eit oppslag med bibeltekstar
eller sangstrofer. Nokre av
stasjonane var også ﬁnt utsmykka
med blomster, levande lys og
steinar.
”En ild er tent”
Denne bønevandringa stod i kyrkja
under heile Inspirasjonshelga. Det
var svært mange som gjekk rundt
og såg på bilda, las tekstane, bad,
og opna seg for kva Gud ville tale
til dei på dei ulike stasjonane.

- For meg var det bildet ”En ild
er tent” som vart det sterkaste.
Det var fantastisk å sjå korleis
kunstnaren hadde greidd å ﬂette
inn treeininga. Bildet har ein ﬂott
symbolikk som også viser Den
Heilage Ande som ein eld som
kan forandre menneske. Han vil
gje elden til oss. Det er liksom
bildet spør oss: ”Vil du ta imot det
som Gud vil gje deg?” seier ein
av deltakarane på samlinga, Kjell
Gunnar Lye.
- Bildet om det levande vatnet var
det som talte mest til meg. Saman
med dette bildet hang teksten frå
Joh7:37–39. Der står det: ”Den
som tyrstar, skal koma til meg og
drikka. Den som trur på meg, frå
hans indre skal det, som Skrifta
seier, renna elvar med levande
vatn.” Bildet handlar om å bli fylt og
bli brennande for å gje evangeliet
ut i verda. Eg vart tyrst etter å få
meir av det levande vatnet, meir av
Jesus, seier Åse Venke Lye, kona
til Kjell Gunnar.
Syr fast Guds sanningar
- Når eg fekk sjå at dette var mi
teneste og opna opp for det, fekk
eg mange bilde. Bilda kom til alle
tider. Dei kom når eg var ute på
tur, eller når eg las i Bibelen. Eg
kan også vakne om natta med
bilde som eg ser. Eg har måtte be
Gud hjelpe meg å skilje i kva som
er viktig. Enkelte bilde, gjerne knytt
opp til enkeltpersonar, har blitt så
sterke for meg at eg må setje meg
ned å sy dei med ein gong.
- No ser eg at dette med å både
få bilde og å sy dei er mi teneste.
Ja, eg ynskjer å sy fast Guds
sanningar, hans kjærleik, og hans
vilje med oss. Dette er ei utruleg

rik og spennande teneste, fortel
kunstnaren og inspektøren Brit
Valheim.
- Kva kan du så seie til dei som er
usikker på seg sjølv, sine gåver og
nådegåver?
- Dersom vi tenker på oss sjølve
som ein kanal eller eit røyr, så
kan det sjå skrøpeleg ut eller det
kan vere veldig bra. Det kan vere
av gull eller rusta og mosegrodd.
Men dersom det er opent så får
vatnet renne fritt. Det kjem ikkje an
på oss, men på Gud. Han ynskjer
villige personar som lar seg bruke
i si teneste og som seier: ”Herre,
her er eg, bruk meg,” kjem det
frå ei engasjert og inspirert Brit
Valheim til slutt.

Brit Valheim har sydd bilder i ca 10
år. Ho opplever at ho får bilda frå
Gud. Her står ho med bildet som
ho sydde til Inspirasjonshelga i
Bryne Frikyrkje i slutten av august.
Tema for helga var det same som
tittelen på bildet, ”En ild er tent”.
Intervjuet er hentet fra Frikyrkjenytt,
menighetsblad for Bryne Frikyrkje. Gjengitt
med tillatelse fra redaktør Steinar Barmen.
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Brolende Lam
Lille lam familiebarnehage
Som vi skrev i forrige
nummer ble det 2. august
startet en familiebarnehage
på Flesseberg i Øvre Eiker.
Valentina Winnæss hadde
hatt dette på hjertet en stund,
og etter hvert la ting seg på
plass så vi kunne begynne.
I skrivende stund er vi inne i
de siste dagene av oktober,
og høsten har forlengst meldt
sin ankomst. Løv i mange
farger ﬂyter overalt på
bakken for tiden, og barna
boltrer seg og blomstrer selv
om vinteren snart er her.
Vi har fem barn i Lille lam – i
alderen ett og et halvt til fem
år. Det er inspirerende å se
hvordan de eldste ønsker
å ta seg av de små, og
hvordan de små får forbilder
i dem som er litt større. Vi
har så langt hatt og har fokus
på Gud som Skaper, og
sikter mot å gå mer inn på
Gud som Far nå i ukene mot
årsskiftet. I forbindelse med
temaet vårt har vi hatt en del
fargefokus, men også lekt litt
med tall/mengde, navn og
bokstaver. Det passer ﬁnt,
for Gud ba jo mennesket
om å bli mange, og han
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ba oss om å sette navn på
skapningene. Vi opplever at
barna selv blir utviklet når de
lærer å se utover seg selv og
sette navn på ting – også på
følelser. Noe av det vakreste
i utviklingen er å se at de
vokser i den personligheten
de allerede har.
En annen ting som inspirerer
– og det av og til enormt
– er barnas frimodige og
boblende sang og dans.
De har en enkel, men dyp
hjertekontakt med Faderen
og tilber frimodig med ulike
uttrykk. Barnegospel-CD-er
og ikke minst det å synge
selv, eller gjøre bevegelser
mens de voksne synger, er
barna veldig med på. Og
med jevne mellomrom tar
de initiativ til lovprisning
selv også. Det har også
hendt at ett av barna har
minnet oss om å
huske å be eller takke
for ting. Det samme
barnet formulerer også
bønner som går mange
bønnemøter en høy
gang. Det viktigste er
kanskje at vi ser at de
har en barnlig trygghet
og tillit – en tro – og er

ekte og seg selv. Vi voksne
har mye å lære, samtidig
som vi har mye ansvar for å
lære opp barna.
En barnehagedag inneholder
en del rutiner (og grenser),
men dagene blir likevel
ganske ulike, og spennende.
Det er mange små skatter i
barna vi får æren av å være
sammen med og være med
å oppdra. Vi koser oss også
ute på tur, bl.a. med grilling
eller medbrakt mat på annen
måte; vi er velsignet med
en nydelig, jungelaktig skog
rundt oss. Vi lærer barna
om naturens verdi som en
ressurs og et miljø Gud har
gitt oss. Ellers bruker vi bl.a.
en ﬁn, liten lekeplass i hagen
– for den motoriske treningen
og for rett og slett det å leke.
Sangsamlinger har vi også
litt av her.

m på kryss og tvers ???
fellesskap med Jesus Kristus.
Ellers kan vi nevne at barna
får lære litt om forvaltning av
skaperverket og av dyr. Dette
skjer bl.a. gjennom å mate og
kose med kaninen Kalle, og
gjennom at vi jevnlig støter på
katten Nanna. Av mer kulturell
og demograﬁsk lærdom kan
nevnes at vi har fått besøk
av en tradisjonell meksikansk
kvinne (dog i amerikanske
joggesko) og bl.a. smakt

Menigheten 24/7
Den 11. oktober 2009
etablerte Brølende lam
menigheten 24/7 i Øvre
Eiker med 26 innskrevne
medlemmer. Vårt lokale
fokus for å nå de ufrelste
er i hovedsak distriktet
Drammensdalen med
kommunene Lier, Drammen,
Nedre og Øvre Eiker og
Modum. Videre kommer vi
til å ha et utadrettet arbeid
i Kongsberg for å nå de
ﬂerkulturelle.
Menighetstilhørighet vil dekke
en større radius i fylkene
Østfold, Akershus, Buskerud,
Vestfold, Telemark og Aust- og
Vest-Agder.

meksikansk mat, og vi har
funnet ulike land på kartet
sammen.
Vær med å be for barnehagen
– for barn og voksne. Be om
beskyttelse og om kreativ
blomstring, men først og
fremst om at hver og en får
ha et levende og fortrolig

Mer info i egen artikkel på side
…

Ny CD – Bruden reiser
seg
I våres gav Brølende lam ut
sin trettende CD: Kongen
kommer. Vi har fått så mange
tilbakemeldinger på denne
CD-en hvor mange deler at
det er en mektig salvelse

over den. Vi kommer nå med
oppfølgeren – Bruden reiser
seg. Begge CD-ene er live
innspillinger som er gjort oppe
på profetsenteret i Øvre Eiker.
Det er Per Ivar Winnæss
som improviserer i Ånden, og
på Bruden reiser seg er det
et herlig samspill med Gina
Granum som vokal.
CD-ene kan bestilles hos
Brølende lam og koster kr
190,00 pr. stk.

Guddommelige
forbindelser – Brølende
lams første hefte
Brølende lam vil i løpet av
det neste året utgi ﬂere
bøker som vi mener bør
utgis på norsk. Vi tror det
vil være et godt supplement
til ﬂere eksisterende, gode
kristne forlag. Vi har savnet
bøker rundt temaet profetisk
tjeneste, drømmer og
tydning av disse, skjelning av
ånder og åndelig krigføring.
Imidlertid vil vårt første bidrag
bli et lite hefte som omhandler
hvordan Gud plasserer
mennesker strategisk sammen
i endetiden. Gud binder i
dag personer sammen i
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ekteskap, tjenestegjøring og

forretninger.
Dette er tiden da de
kristnes tjenester, ekteskap
og forretninger i sterkt
økende grad blir etablert
av Gud. Samtidig støtter
Herren eksisterende
ekteskap kraftig, og mange
vil bli overrasket over
sterke gjenopprettelser
og istandsettelser i denne
tiden. Gud binder personer
strategisk sammen for å
utvide Kongeriket samt for
å godtgjøre det ﬁenden
gjennom mange år har
røvet.
Bli oppmuntret i dette heftet
der Doug Addison deler om
hva Herren har vist ham
om endetidens strategiske
forbindelser. Prisen på
heftet er kr 120, og det kan
bestilles hos Brølende lam.
Ukeskole – profetskole
Vi har nå akkurat avsluttet
vår sjette ukeskole som
går over seks dager, fra
mandag ettermiddag til
lørdag ettermiddag. Vi har
så langt dette året hatt 79
elever fra hele landet som
har fullført en slik uke på
profetsenteret i Øvre Eiker.
Vi ﬁkk denne e-posten fra
en av deltagerne på sist
ukeskole:
Kjære Valentina og Per
Ivar!
Mannen min og jeg hadde
vært inne på nettsiden til
Brølende lam og opplevde
at denne tjenesten så
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spennende ut. Vi bare
kjente et ja, og amen i
vår ånd til det vi fant på
hjemmesiden. Vi tok så
kontakt med Per Ivar og
fant ut at det skulle være
en profetskoleuke der
noen dager senere. Det
var ledige plasser og jeg
opplevde at det ville jeg
være med på, så jeg meldte
meg på.

Guds røst på innsiden,
men med Per Ivars trygge
og gode undervisning med
eksempler fra sitt eget liv
og i fra Guds ord, turte jeg
å komme fram med det
som jeg kjente inni meg.
Det kjentes så godt og Gud
ga meg en slik glede og
trygghet i det jeg praktiserte
den uka som jeg aldri har
kjent før.

Som så mange andre har
jeg vært en kristen i mange
år, men har stort sett bare
vært passiv mottaker. Dette
er vel for mange av oss en
blanding av personlighet
og det at vi ikke har sluppet
til i menigheten som vi går
i. Nå som jeg hadde meldt
meg på noe så spesielt
som en profetskole, ønsket
jeg “å gi jernet”. Jeg hadde
lyst til å strekke meg utover
komfortgrensen min. Det
ﬁkk jeg muligheter til på
“Brølende lam” den uken.

Gud kan og vil bruke meg
også! Med Per Ivars trygge
og oppmuntrende vesen
opplevde jeg at jeg la på
svøm eller gikk på vannet
for første gang under
denne profetskoleuka. Han
oppmuntret oss alle til å
delta både ved å praktisere
på hverandre og ved å
være med å be og profetere
for andre som kom innom
på kveldsmøtene onsdag
og fredag. Jeg ønsket å
være med på alt fordi jeg
opplevde alle menneskene
rundt meg som varme og
inkluderende. Dette var
spennende!
Nå ønsker jeg bare å
fortsette å fungere i det jeg
ﬁkk den uken og ikke minst
ønsker jeg å være med
på møtene på brølende
lam selv om det er langt
mellom Skedsmokorset og
Hokksund. Det er deilig å
være i omgivelser der det
er åndelig frihet. Så, tusen
takk Per Ivar for det du gav
meg den uka og Valentina
for at du var så blid og
serverte så utrolig god mat.
Med vennlig hilsen
Eva Braathen

Kurset varte i 6 dager og
vi var ca. 10 damer fra 70
år og nedover. Med en
slik liten gruppe, hadde
vi det veldig ﬁnt sammen
både åndelig og sosialt.
Jeg må også berømme
Valentina, kona til Per
Ivar, som serverte oss
utrolig god mat. Det som
betydde mest og som jeg
hadde kommet for, var jo
den ﬁne undervisningen
og ikke minst at jeg ﬁkk
så god anledning til å
praktisere det jeg hadde
lært. Riktignok har jeg jo i
mange år hørt den “stille”







 

 









 









 























 



 







 



 
  















 





 
 



















Takk til vår partner







 

31

Oversikt

Oversikt

B-ECONOMIQUE
Returadresse: BL Media AS
Flessebergveien 1, 3300 HOKKSUND

over seminarer/kurs og profetskole for

2009
?

Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes
tilbake til senderen med opplysning om den nye adressen.

Distriktsseminarer 2009:
20-22 november Lillesand Pinsemenighet
Seminarhelg ”Dere kan alle tale profetisk”
Ring 32 75 79 85 for påmelding eller for mer informasjon om seminaret. Seminaravgift kr 1.000

?

Profetisk seminar høsten 2009:
27-29 november 2009 – ”Forløsning av den profetiske ånd”
Seminaravgift kr 1000, helpensjon i dobbeltrom, pr. person kr 1300 for helgen. Maks 20 deltagere pr. kurs.
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Profetisk nyttårsfeiring:
30. desember 2009 – 2. januar 2010
Deltageravgift kr 1600, helpensjon i dobbeltrom, pr. person kr 3500 fra onsdag til lørdag. Maks 25 deltagere

?

Forbønns og omsorgshelg vinteren 2010:
22.-24. januar 2010

"
 $  *"-7 . ' 0 )  -&' & 2#0*,).1 ,5(( ,*"0$-%*) ,
.,. , 0$ *++ (  ) )1 */'  .$0$- ,  "0 )  +7 ,5' )  '( 2+,*! .$-& $' ,*"/..,1&&
-*( 0, , !,( .$'   ($   (5. , $ , '$, .. (, $- ,.$' 2!''",/0 ,!*,+,*! . ) !'-&
*/' )- profetskole
!*&/- '$, /) ,0$-
!*,-&% ''$" 2010:
( )$"# . ,$&)$)0$ +,*! .$ ,
Ukekurs
vinteren
)$)" *" &.$0$- ,$)" 0  . +,*!   ..  , ..$'/!*, -*(5)-& , 2-/&- --!&.*, ,
8.-13.
februar
2010
.$-&  *"
)*  /) ,0$-)$)"
$ 5)) 7  '. $ +,*! .$-&  . ( *" /.0$&' 
Deltageravgift kr 2500, helpensjon i dobbeltrom, pr. person kr 3000 for mandag til lørdag
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Husk oppstart av nye moduler til høsten 2009, fra 1. og 2. september. Vi tar opp elever til 16.
september.
+,&.$- ,$)"
2/.0$&'  ".$'7#5, /--. ((
 0 '-(.! '' --&+
2,5(( ,*"0$-%*) ,
 " $)&'/-$0 &0 '-(. ,
') 7) , gård:
&, 
Holy Ghost extreme, på2#0*,)-&%
Flesseberg
/,-(. ,$ ''&*(( ,$.$'' ""
Deltageravgift kr 1500, helpensjon i dobbeltrom, pr. person kr 1300 for helgen. Maks 12 deltagere pr. kurs.
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Åpne møter hver onsdag kl 19:00
Familiemøter annen hver søndag kl 11:00
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Ring for mer informasjon, telefon: 32 75 79 85

